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На основу члана 32. Закона о изменама и до-
пунама Закона о друштвеном књиговодству („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 30/62), законодавни одбори 
Савезног већа и Већа произвођача Савезне народне 
скупштине, на својим седницама од 20. септембра 
1962. године, утврдили су ниже изложени пречи-
шћени текст Закона о друштвеном књиговодству. 

Пречишћени текст сачињен је од Закона о дру-
штвеном књиговодству („Службени лист ФНРЈ", бр. 
43/59) и Закона о изменама и допунама Закона о 
друштвеном књиговодству („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 30/62), у којима је означено време ступања на 
снагу тих закона, као и од када ће се они приме-
њивати. 

Савезна народна скупштина 
СНС(А) 63 

22. септембра 1962. године 
Београд 

Председник 
Законодавно^ одбора 
Већа произвођача, 
Макс Крмељ, с. р. 

Председник 
Законодавног одбора 

Савезног већа, 
др Макс Шнудерл, с. р. 

З А К О Н 
О ДРУШТВЕНОМ КЊИГОВОДСТВУ 

(Пречишћени текст) 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Уст а нов љ ава се друштвено книговодство као 

јавна служба којом се обезбеђује евиденција и кон-
трола коришћења друштвених средстава и распола-
гања тим средствима, евиденција о кретањима у 
привреди и контрола извршења обавеза корисника 
друпѓтвене имовине према друштвеној заједници. 

Члан 2. 
Послове из члана 1. овог закона организује и 

спроводи Служба друштвеног књиговодства. 
Служба друштвеног књиговодства је самостална 

и јединствена служба. 
Служба друштвеног гсњиговодства организује се 

при Главној централи и при репуб личким центра-
лама Народне банке. 

Филијала Нв(родне банке је основна организаци-
она јединица Службе друштвеног књиговодства, ко-
ја истовремено врши и послове који по статуту На-
родне банке и својој природи опадају у делокруг 
Народне банке. 

Члан 3. 
Служба друштвеног књиговодства има свој 

статут. 
Статут Службе друштвеног књиговодства доноси 

Савезна народна скупштина, на предлог Савезног 
извршног већа. 

Члан 4. 
Служба друштвеног књиговодства ради исклу -

чиво на основу закона и других прописа донетих 
на основу закона. 

Савезно извршно веће може давати Служби 
друштвеног књиговодства смернице за извршење 
овог закона. 

Члан 5.4 

Служба друштвеног књиговодства подноси пред-
ставцичком телу политичкотериторијалне јединице 
годишњи извештај о свом раду на територији одно-' 
сно подручју те политичкотериторијалне јединице. 

Служба друштвеног књиговодства подноси по-
литичко-извршним органима по логичког еритори јал-
них јединица, на њихов захтев или кад то Служба 
друштвеног књиговодства нађе за потребно, повре-
мено извештаје о извршавању појединих задатака. 

Члан б. 
Служба друштвеног књиговодства дужна је 

обезбедити одговарајућим органима политичкотери-
торијалних јединица податке који се односе на при-
ходе и расходе буџета и фондова, као и одређене 
збирне податке, анализе и извештаје који се односе 
на финансиско пословање корисника друштвене 
имовине. 

Члан 7. 
Друштвено книговодство има своје изворе у по-

дацима којима располаже на основу платног про-
мета који се врши преко Службе друштвеног књи-
говодства, у актима располагања средствима која се 
држе код Службе друштвеног књитоводства, у књи-
говодству корисника друштвене имовине, као и у 
њиховим посебним обрачунима и извештајима. 

Подаци о друштвеном књиговодству воде се за 
сваког корисника друштвене имовине. 

Савезно извршно веће прописује које је податке 
дужна да води Служба друштвеног књиговодства. 

Члан 8. 
Корисници друштвене имовине дужни су: 
1) целокупан платни промет односно финансиј-

ске пословање вршити преко Службе друштвеног 
књиговодства и код ње држати сва своја новчана 
средства на жиро-рачушгма и другим рачунима; 

2) налоге за вршење промена на рачунима код 
Службе друштвеног књиговодства издавати на про-
писан начин; 

3) уз налоге за исплату односно уплату подно-
сити Служби друштвеног књиговодства и потребну 
документацију, ради утврђивања законитости и ра-
чунске исправи ости обавезе плаћања односно уплате; 

4) Служби друштвеног књиговодства подносити 
обрачуне, финансијске планове односно предрачуне 
прихода и расхода, бруто билансе, завршне рачуне 
и друге документе, податке и извештаје одређене 
посебним прописима; 

5) своје књиговодство водити по посебним про-
писима тако да оно обезбеђује податке потребне за 
утврђивање стања друштвених средстава којима ра-



Страна 702 — Број 39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 26. септембар 1962. 

спо лажу и за праћење промена које настају у тим 
средствима; 

6) податке о стању и кретању новчаних сред-
става у свом књиговодству ускладити са одговара-
јућим подацима Службе друштвеног књиговодства у 
роковима и на начин које утврђују посебни савезни 
прописи; 

7) инспекторов Службе друштвеног књиговод-
ства и другим њеним службеницима овлашћеним за 
вршење контроле обезбедити преглед пословних 
књига, докумената и других података, као и послов-
них просторија, залиха робе и остале имовине, ради 
контроле њиховог финансијског и материјалног по-
словања, и у том циљу пружити им потребна објаш-
њења, дати изјаве и сл.; 

8) о примедбама и предлозима садржаним у из-
вештајима, налазима, решењима и анализама Слу-
жбе друштвеног књиговодства, који се односе на фи-
нансијске и материјално пословање, на захтев Слу-
жбе друштвеног књиговодства, поднети извештај 
радничком савету, њему одговарајућем или другом 
законом одређеном органу управљања, и известити 
Службу друштвеног књитоводства о седници на ко-
јој ће се разматрати њене примедбе и предлози; 

9) поступити по решењу које Служба друштве-
ног књжговодства донесе по одредбама овог закона. 

Поред обавеза које имају по ставу 1. свог члана 
као корисници друштвених средстава по одредбама 
овог закона, банке су дужне достављати Служби 
друштвеног књиговодства одређене податке о по-
словању њихових комитената, које пропише Саве-
зно извршно веће или орган који оно одреди. 

Раднички савет, њему одговарајући или други 
законом одређени орган управљања дужан је на 
првој наредној седници узети у разматрање при-
медбе и предлоге из тачке 8. ста-Еа 1. овог члана и 
по њима донети одлуку а, по потреби, и предузети 
одговарајуће мере. 

О одлуци коју донесе, орган управљања из става 
3. овог члана дужан је известити Службу друштве-
ног књиговодства у року од осам дана од дана до-
ношења одлуке. 

Члан 9. 
Савезни Државни секретаријат за послове фи-

нансија, на предлог Службе друштвеног књиговод-
ства, доноси ближе прописе о подношењу докумен-
тације из члана 8. став 1. тачка 3. овог закона и про-
писује за поједине врсте корисника друштвених 
средстава књиговодствене рачуне које су они дужни 
водити ради обезбеђивања података Служби дру-
штвеног књиговодства. 

Члан 10. 
Служба друштвеног кшиговодства има право и 

дужност да приликом пријема налога за промене на 
, рачунима, или накнадно, проверава законитост ра-

сполагања друштвеним средствима, рачунску испра-
вност докумената и истинитост наведених чињеница 
на основу којих се врше књижења и располагања. 

Члан 11. 
Служба друштвеног книговодство за све кори-

снике друштвене имовине утврђује законитост ра-
сполагања средствима распоређеним у завршном 
рачуну и рачунску исправност тих рачуна и прове-
рава истинитост наведених чињеница на којима се 
заснивају подаци у тим рачунима. 

I Члан 12. 
Ако Служба друштвеног књитоводства утврди 

незаконитост располагања друштвеном имовином, 
рачунаху неисправност докумената или нем стини-
тост наведених чињеница, решењем ће утврдити 
законито односно исправно стање. 

Решење донето по ставу 1. овог члана служи као 
основ за књижење у књиговодству корисника дру-
штвене имовине и у друштвеном књиговодству. 

Служба друштвеног књигоеодства доноси реше-
ње по Закону о општем управном поступку, ако 
овим законом није друкчије одређено. 

Решења доносе старешине Службе друштвеног 
књиговодства, њени инспектори и други њени по-
себно овлашћени стручни службеници. 

Решење донето на основу овог члана доставља 
се кориснику друштвене имовине на кога се односи. 

Члан 13. 
Корисник друштвене имовине и политичког ери-

торијална јединица има право против решења Слу-
жбе друштвеног књиговодства покренути управно-
рачунски опор по одредбама овог закона. 

Члан 14. 
Служба друштвеног књиговодства доставља од-

ређеним корисницима друштвене имовине одређене 
податке, извештаје и анализе у вези са њиховим 
финансијским пословањем и на основу ших пред-
лаже мере које би требало предузети. 

Податке, извештаје и анализе из става 1. овог 
члана Служба друштвеног књиговодства доставља и 
органу управе општинског народног одбора надлеж-
ном за послове финансија односно органу који врши 
надзор над пословањем корисника друштвене имо-
вине, као и другим органима. 

Члан 15. 
Савезно извршно веће прописује које је врсте 

података, извештаја и анализа Служба друштвеног 
књиговодства дужна достављати политичкотертео-
рија лнмм јединицама, као и којим органима и ко-
рисницима друштвене имовине у смислу члана 14. 
овог закона. Овим прописима може се овластити са-
везни Државни секретаријат за послове финансија 
да ближе одреди поједине податке, извештаје и ана-
лизе и да утврди рокове за њихово достављање. 

Члан 16. 
Највиши органи управљања корисника друштве-

не имовине дужни су узети у разматрање и, по по-
треби, предузети одговарајуће мере у вези са изве-
штајима и анализама Службе друштвеног књиго-
водства. 

Члан 17. 
Општински и срески народни одбори, на седни-

цама оба већа, дужни су најмање једанпут годишње 
разматрати анализе и извештаје из члана 6. овог 
закона и, по потреби, предузимаш одговарајуће ме-
ре на које су овлашћени законским прописима. 

Члан 18. 
Финансијски органи опитине и других поли^-

тичкотериторијалних јединица моту захтевати од 
Службе друштвеног књиговодства да изврши пре-
глед финансијског и материјалног пословања одре-
ђених корисника друштвене имовине и да им о томе 
поднесе извештај и анализе. 

Члан 19. ! 

Књиге, картотеке и документи Службе друштве-
ног кши гов од ств а сматрају се јавним исправама. 

Подаци Службе друштвеног књиговодства имају 
правну снагу јавне исправе и меродавни су за све 
кориснике друштвене имовине и државне органе у 
погледу обрачуна између друштва и корисника 
друштвене имовине, остварених прихода и расхода 
буџета и фондова, као и других података о кори-
шћењу друштвене имовине и располагању том имо-
вином. 

Члан 20. 
Службеници Службе друштвеног књиговодства 

дужни су чувати као службену тајну све што сазна-
ју приликом прегледа и контроле код корисника 
друштвене имовине као и из других извештаја и 
података кбјима располаже Службе друштвеног 
књиговодств а. 
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Члан 21. 
Као корисници друштвене имовине, у смислу 

овог закона, сматрају се: привредне организације 
(предузећа, радње и задруге, пословна удружења, 
пословни савези, заједнице привредних организаци-
ја и друге организације сличног карактера); при-
вредне коморе; остале коморе; банке и штедионице; 
о с и г у р а в а ј у ^ заводи; државни органи и установе 
који имају предрачун прихода и расхода; самостал-
не установе; установе социјалног осигурања; остале 
установе; друштвене организације које располажу 
друштвеном имовином; остала друштвена правна 
лица; друштвени инвестициони фондови, фондови 
за стамбену изградњу и остали фондови који имају 
својство правног лица. 

II. ДЕЛОКРУГ СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГО-
ВОДСТВА 
Члан 22. 

Задаци Службе друштвеног књитоводства јесу: 
1) да, у својству друштвеног књиговође, води 

евиденцију о променама и кретањима на рачунима 
средстава корисника друштвене имовине, као и о 
остваривању, расподели и коришћењу друштвених 
средстава и располагању тим средствима, и да са-
ставља статистике и друге извештаје о тим про-
менама и кретањима; 

2) да контролише и утврђује законитост оства-
ривања, расподеле и коришћења друштвених сред-
става и располагања тим средствима; 

3) да прати и анализира остваривање, расподе-
лу и коришћење друштвених средстава, располагање 
тим средствима и финансијско и материјално по-
словање корисника друштвене имовине, и да ука-
зује на проблеме и даје предлоге за њихово реша-
вање; 

4) да организује и врши платни промет и да 
врши друге услуге корисницима друштвене имо-
вине у вези са њиховим међусобним плаћањима и 
обрачунима; 

5) да врши и друге послове који јој буду са-
везним законом стављени у задатак, а који су у 
складу са њеним основним задацима. 

Поред задатака из става 1. овог члана, Служба 
друштвеног књиговодства извршава и упутства гу-
вернера Народне банке ради обезбеђења емисионих, 
кредитних, обрачунских и других функција На-
родне банке. 

Члан 23. 
У оквиру задатака из члана 22. овог закона 

Служба друштвеног књиговодства врши следеће 
послове: 

1) води жиро-рачуне и друге рачуне корисника 
друштвене имовине и евидентира по одређеним еле-
ментима промене у новчаним примањима и издава-
њима које настају на озим рачунима; 

2) контролише законитост поднетих налога који 
се односе на примање и издавање; 

3) организује и врши послове платног промета; 
4) евидентира, сређује и обрађује одређене по-

датке о финансијском и материјалном пословању 
корисника друштвене имовине; 

5) стара се о благовременом обрачунавању и 
наплати прихода буџета и друштвених фондова 
од корисника друштвене имовине према посебним 
савезним прописима; 

6) контролише примену прописа о утврђивању 
и расподели укупног прихода и дохотка привред-
них организација по периодичним обрачунима и за-
вршним рачунима, као и примену других прописа 
који регулишу финансиско и материјално посло-
вање корисника друштвене имовине; 

7) контролише завршне рачуне корисника дру-
штвене имовине са гледишта законитости, и о то-
ме доноси решење; 

8) организује или сама врши ревизију финан-
сијског и материјалног пословања корисника дру-
штвене имовине; 

9) прати остварење, расподелу и коришћење дру-
штвених средстава и располагање тим средствима, 
као и финансијско и материјално пословање ко-
рисника друштвене имовине, и на основу тога под-
носи извештаје и даје предлоге државним органи-
ма и органима друштвеног управљања указујући 
на проблеме и недостатке у пословању друштвеном 
имовином; 

10) саставља збирне прегледе о остварењу, рас-
подели и коришћењу друштвене имовине; 

11) врши анализе одређених појава у привреди 
и анализе пословања појединих корисника дру-
штвене имовине и доставља државним и другим 
органима одређене податке о текућим кретањима у 
привреди; 

12) публикује за јавну употребу одређене подат-
ке и анализе које одређује савезни Државни се-
кретаријат за послове финансија; 

13) врши одређена права и обавезе у погледу 
правилне примене прописа о платном промету који 
врше друге банке; 

14) врши и друге послове који су утврђени овим 
законом и другим савезним прописима. 

Послове платног промета организује Служба 
друштвеног књиговодства на начин - који најбоље 
обезбеђује интересе и потребе привреде и других 
служби, користећи савремену опрему и друга тех-
ничка средства да би се послови платног промета 
вршили ефикасно, на нај економични ји начин и у 
што краћем року. 

Служба друштвеног књиговодства врши платни 
промет на начин којим се Народној банци обезбе-
ђује извршавање њених функција. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ 
КЊИГОВОДСТВА 

Члан 24. 
Служба друштвеног књиговодства организује се 

у Главној централи, централама и филијалама На-
родне банке. 

Члан 25. 
На челу Службе друштвеног књиговодства сто-

ји генерални директор Службе друштвеног књиго-
водства, који одговара за рад целокупне Службе. 

Генерални директор може имати заменика и 
једног или више помоћника. 

Генералног директора, његовог заменика и по-
моћника поставља и разрешава Савезно извршно 
веће. 

На челу Службе друштвеног книговодство при 
републичкој централи Народне банке стоји главни 
директор Службе друштвеног књиговодства, који 
по пословима Службе друштвеног књиговодства од-
говара генералном директору Службе друштвеног 
књигов од ств а. 

Главном директору у раду помажу помоћници. 
Директор филијале Народне банке је и старе-

шина Службе друштвеног књиговодства, и за по-
слове Службе друштвеног књиговодства одговара 
непосредно главном директору Службе друштвеног 
књиговодства. 

Члан 26. 
У Служби друштвеног књиговодства постоје фи-

нансијски инспектори. 
Финансијски инспектори морају имати пропи-

сану стручну спрему. 
Члан 27. 

Статутом Службе друштвеног књиговодства 
утврђује се нарочито: унутрашња организација 
Службе друштвеног књиговодства, делокруг поје-
диних њених организационих јединица, међусобни 
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односи тих јединица, систематизација радних места, 
систем награђиван^, постављање службеника и њи-
хова дисциплинска одговорност, овлашћења поје-
диних органа Службе, као и органи управљања и 
њихова надлежност. 

Члан 28. 
Генерални директор Службе друштвеног књи-

говодства стара се о организацији и раду целокуп^ 
не Службе. 

У оквиру своје надлежности главни директор 
Службе друштвеног књиговодства и директори фи-
лијала Народне банке старају се о правилном функ-
ционисању Службе друштвеног књиговодства. 

Члан 29. 
Стручна упутства за вршење послова Службе 

друштвеног књиговодства, обавезна за све органе 
Службе друштвеног књиговодства, издаје генерал-
ни директор' Службе друштвеног књиговодства. 

Упутства којима се регулише вршење платног 
промета доноси генерални директор Службе дру-
штвеног књиговодства, у сагласности са гуверне-
ром Народне банке. 

Члан 30. 
Финансијским инспекторима и одређеним струч-

ним службеницима Службе друштвеног књиговод-
ства поред плате по општим прописима припада и 
посебан додатак. 

Члан 31. 
Приходи и расходи Службе друштвеног књиго-

водства утврђују се финансијским планом, који је 
посебан део у финансијском плану Народне банке. 

Наредбодавац за извршење финансијског плана 
Службе друштвеног књиговодства је генерални ди-
ректор Службе друштвеног књиговодства. 

Члан 32. 
Генерални директор Службе друштвеног књи-

говодства поставља и разрешава службенике Служ-
бе друштвеног књиговодства. 

Ово право генерални директор може пренети 
на одређене руководеће службенике Службе дру-
штвеног књиговодства. 

IV. ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ 
Члан 33. 

Промене на рачунима корисника друштвене 
имовине врше се на основу њихових налога, на ос-
нову извршних судских одлука, на основу конач-
них решења донетих у управном поступку, и на ос-
нову решења Службе друштвеног књиговодства. 

Члан 34. 
Корисници друштвене имовине дужни су уз на-

логе поднети документацију потребну да се утврди 
да ли је захтевана промена у складу са законом и 
прописима донетим на основу закона. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија одређује у којим случајевима и коју до-
кументацију треба да достављају Служби друштве-
ног књиговодства корисници друштвене имовине у 
смислу става 1. овог члана. 

Члан 35. 
Налози корисника друштвене имовине противни 

важећим законским и другим прописима о управ-
љању друштвеном имовином и коришћењу те имо-
вине, не смеју се извршити. 

Члан 36. 
Служба друштвеног књиговодства има право 

прегледа и контроле целокупног финансијског и ма-
теријалног пословања корисника друштвене имо-
вине, и у том циљу: 

1) контролише документе, обрачуне и пословне 
књиге; 

2) контролише залихе робе и материјала и врши 
друге прегледе у циљу утврђивања исправноста 
финансијског и материјалног пословања и стања 
имовине. 

Послове у вези са прегледом и контролом из 
става 1. овог члана врше финансијски инспектори, 
а те послове могу вршити и други стручни службе-
ници Службе друштвеног књиговодства који за то 
добију посебно овлашћење од старешине Службе 
друштвеног књиговодства. 

Члан 37. 
Контрола налога, обрачуна, завршних рачуна, 

предрачуна и других докумената корисника дру-
штвене имовине може бити претходна и накнадна. 

1. Претходна контрола 

Члан 38. 
Служба друштвеног књиговодства контролише 

исправност налога и пре њиховог извршења. 
Контрола исправност налога састоји се у про-

вераван^ да ли је поднети налог правилно састав-
љен и потписан од овлашћених лица, да ли за из-
вршење налога постоји довољно средстава и да ли 
је поднета прописана документација, као и да ли 
су налог и чињенице наведене у налогу у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона. 

Контролу законитости налога, као и испитива-
ње истинитост чињеница наведених у налогу, Слу-
жба друштвеног књиговодства врши само ако се 
Тиме не омета њено редовно пословање. Ако при тој 
контроли није било могуће довољно испитати за-
конитост ншгога и истинитост наведених чиње-
ница, ова контрола дужна је на то упозорити ор-
гане који врше накнадну контролу. 

Члан 39. 
Контрола исправноста обрачуна, бруто биланса, 

предрачуна и других докумената на основу којих 
се врше књижења, састоји се у провераван^ њи-
хове рачунске исправноста, као и у провераван^, 
да ли су састављени у складу са законским пропи-
сом. 

Члан 40. 
Ако Cлvжбa друштвеног књиговодства прили-

ком вршења претходне контроле налога односно 
обрачуна утврди да ови садрже недостатке или не-
правилности, позваће издаваоца налога односно 
обрачуна да отклони утврђене недостатке односно 
неправилности у року који не може бити краћи 
од три дана. 

Члан 41. 
Ако издавалац налога односно обрачуна не от-

клони у остављеном року утврђене недостатке или 
неправилности, Служба друштвеног књиговодства 
донеће решење по члану 12. овог закона. 

2. Накнадна контрола 

Члан 42. 
Служба друштвеног књиговодства врши и нак-

надну контролу налога, обрачуна, бруто биланса, 
предрачуна и других докумената на основу којих 
се врше књижења. 

Накнадна контрола састоји се, поред провера-
в а н ^ исправноста налога и обрачуна у смислу чл. 
38. и 39. овог закона, и у утврђивању законитости 
располагања друштвеном имовином, рачунске ис-
правноста докумената и тачности података. 

Накнадна контрола врши се на основу доку-
мената којима Служба друштвеног књиговодства 
располаже, као и прегледом књига, докумената и 
пословања корисника друштвене имовине. 
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Члан 43. 
Преглед књига, докумената и пословања корис-

ника друштвене имовине врше финансијски ин-
спектори или други стручни службеници Службе 
друштвеног књиговодства који за то добију посебна 
овлашћења од старешине Службе друштвеног књи-
говодства. 

Члан 44. 
Ако Служба друштвеног књиговодства прили-

ком накнадне контроле утврди недостатак или не-
правилности у извршеним налозима, обрачунима, 
бруто билансима, предрачунима и другим докумен-
тима на основу којих се врши књижење, донеће ре-
шење по члану 12. овог закона и одредиће примерен 
рок за њихово отклањање. Овај рок не може бити 
краћи од три дана, осим ако постоји опасност на-
станка штете за друштвену заједницу. У том слу-
чају може се наредити да се недостаци односно 
неправилности без одлагања отклоне. 

Решење из става 1. овог члана доставља се 
директору привредне организације, старешини ор-
гана или установе, као и највишем органу управ-
љања корисника друштвене имовине, код којих* су 
утврђени недостаци или неправилности, и Служби 
друштвеног књиговодства код које се воде рачуни 
средстава корисника друштвене имовине. 

Члан 45. 
Ако корисник друштвене имовине у остављеном 

року не отклони неправилности односно недостатке 
по решењу из члана 44. овог закона, Служба дру-
штвеног књиговодства извршиће решење односно 
предузеће мере за које је законом овлашћена да се 
решење изврши. 

Члан 46. 
Служба друштвеног књиговодства врши у сми-

слу члана 11. овог закона преглед завршних ра-
чуна корисника друштвене имовине и својим ре-
шењем утврђује њихову исправност. 

Ако Служба друштвеног књигозодства утврди 
неисправност завршног рачуна, поступиће по од-
редбама чл. 40. и 44. овог закона и посебних про-
писа о завршним рачунима. 

Завршни рачуни корисника друштвене имови-
не, пре него што буду поднесени на одобрење ор-
ганима предвиђеним у посебним прописима, мора-
ју бити усклађени са одређеним подацима друштве-
ног књиговодства према прописима о завршним 
рачунима. 

Члан 47. 
Ако се из података, посебних извештаја, перпо-

дичних обрачуна и завршних рачуна, као и непо-
средним прегледом, не може тачно утврдити стање 
средстава и финансијског и материјалног послова-
ња корисника друштвене имовине, Служба дру-
штвеног књиговодства дужна је да организује или 
изврши ревизију финансијског и материјалног 
пословања корисника друштвене имовине. 

Члан 43. 
Ако Служба друштвеног књиговодства запази 

крупније недостатке или неправилности у финан-
сијском или материјалном пословању корисника 
друштвене им оврше, или да овај не послује е паж-
њом доброг привредник а, дужна је, поред преду-
зиман^ мера предвиђених овим законом, о томе 
известити и орган управе политичкотериторијалне 
јединице надлежан за послове финансија и најви-
ши орган управљања корисника друштвене имо-
вине. 

Члан 49. 
Ако Служба друштвеног књиговодства сматра 

да руководилац рачуноводства корисника друштве-
не имовине због недовољне стручне спреме, пре-
ђашње лоше праксе или раније утврђених пропу-

ста не пружа уверење да може уредно водити фи-
нансиско и материјално пословање, може предло-
жити органу надлежном за постављење руково-
диоца рачуноводства да га смени. 

Члан 50. 
Служба друштвеног књиговодства дужна је из-

вршити преглед финансијског и материјалног по-
словања одређених корисника друштвене имовине 
на захтев органа из члана 18. овог закона, ако по-
стоји основана сумња о неуредност^ пословања. 

По осталим захтевима органа управе из члана 
18. овог закона Служба друштвеног књиговодеѓва 
поступиће ако то не омета вршење њених основ-
них функција. Она је дужна да извести орган ко-
ји је поставио тај захтев о времену кад може из-
вршити тражени преглед односно да ли за то по-
стоје могућности. 

3. Овлашћење финансијских инспектора 

Члан 51. 
Финансијски инспектори врше задатке предви-

ђене овим законом и другим савезним прописима 
самостално и доносе решења по члану 12. овог за-
кона и без посебног овлашћења. 

Приликом вршења прегледа и контроле код ко-
рисника друштвене имовине финансијски инспек-
тор мора имати легитимацију којом се утврђује ње-
гово својство финансијског инспектора. 

Члан 52. 
Финансијски инспектор у вршењу прегледа и 

контроле код корисника друштвене имовине има 
право да тражи од одговорних службеника писме-
не изјаве и објашњења која се односе на финан-
сијске и материјално пословање, као и на друге 
околности које су у вези са правилном применом 
прописа. 

Финансијски инспектор у вршењу прегледа и 
контроле има право да користи услуге стручних 
лица и стручних установа. 

Члан 53. 
Ако финансијски инспектор не може да утврди 

право стање финансијског и материјалног послова-
ња корисника друштвене имовине, а основано по-
сумња да су учињене крупне неправилности у ра-
сполагању друштвеном имовином, може донети 
решење: 

1) о обустави располагања средствима корисника 
доуштвене имовине до висине оспореног износа; 

2) о привремено^ обустави коришћења новча-
них средстава у целини ка рачуну корисника дру-
штвене имовине, ако основано посзшља да ће се и 
надаље вршити крупне неправилности. 

Ако је донето решење о обустави располагања 
средствима до висине оспореног износа, поступиће 
се у смислу члана 12. овог закона. 

Ако је решењем обустављен коришћење новча-
них средстава у целини, обустава не може трајати 
дуже од осам дана од дана саопштења решења ако 
генерални директор Службе друштвеног књиговод-
ства или службеник кога он овласти у том року не 
потврди решење. 

Решење из става 1. овог члана доставља се 
Служби друштвеног књиговодства код које се воде 
рачуни платног промета корисника друштвене имо-
вине, органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове финансија и највишем ор-
гану управљања корисника друштвене имовине. 

Члан 54. 
Решењем донетим у смислу члана 53. став 3. 

овог закона не може се обуставити исплата мини-
малних личних доходака радника^ као и исплата 
плата јавних службеника. 1 
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Члан 55. 
Ако финансијски инспектор утврди да су одре-

ђена лица учинила крупне неправилности, може 
предложити да се та лица удаље од даљег вршења 
финансијског и материјалног пословања. 

Орган корисника друштвене имовине надлежан 
за распоређивање службеника на радна места ду-
жан је узети у поступак предлог финансијског ин-
спектора и о својој одлуци известити Службу дру-
штвеног књиговодства. 

Члан 56. 
Ако финансијски инспектор сматра да је радник 

односно службеник корисника друштвене имови-
не извршеним радњама учинио кривично дело или 
привредни преступ, дужан је поднети захтев за го-
њење надлежном јавном тужиоцу, а по потреби 
обавестити и органе управљања корисника дру-
штвене имовине. 

Ако утврђене неправилности представљају пре-
кршај, финансијски инспектор може поднети при-
јаву органу надлежном за вођење административ-
но-казненог поступка. 

Члан 57. 
Ако постоји основана сумња да је учињено кри-

вично дело, привредни преступ или прекршај, фи-
нансијски инспектор може привремено одузети 
предмет кривичног дела, привредног преступа од-
носно прекршаја, о чему је дужан дати писмену 
потврду. 

4. Захтев за поновно испитивање решења Службе 
друштвеног књиговодства 

Члан 58. 
•Корисник друштвене имовине може поднети 

захтев за поновно испитивање решења Службе 
друштвеног књиговодства у року од 15 дана од дана 
достављања решења. 

Захтев за поновно испитивање решења Службе 
друштвеног књиговодства може поднети и поли-
тичкотериторијална јединица у року од месец дана 
од дана кад су извршене промене у приходима на 
њеном рачуну. 

По решењу Службе друштвеног књиговодства 
по коме нису извршене промене на рачунима по-
литичкотеритори јалне јединице, али које може 
имати утицаја на њене приходе, политичкотерито-
ријална јединица може поднети захтев за поновно 
испитивање решења у року од 15 дана од дана 
сазнања, али најдоцније у року од две године од 
дана донетог решења. 

Захтев за поновно испитивање предаје се 
Служби друштвеног књиговодства која је донела 
решење. Захтев мора бити образложен и докумен-
тов ан. 

По захтеву за поновно испитивање решава 
главни директор Службе друштвеног књиговодства 
односно генерални директор Службе друштвеног 

Књиговодства или службеник кога он овласти. 
По захтеву за .поновно испитивање донеће се 

ново решење у року од месец дана од дана под-
ношења захтева. Ово је решење коначно. 

Захтев за поновно испитивање не одлаже из-
вршење решења из става 1. овог члана. 

5. Поступак контроле у Југословенској народној 
армији 

Члан 59. 
За предузећа која производе за одређене по-

требе Југословенско народне "армије, као и за је-
динице и установе Југословенско народне армије, 
друштвено книговодство води Народна банка —• 
Војни сервис. . | 

Контролу финансијског и материјалног посло-
вања предузећа која производе за одређене по-

требе Југословенске народне армије, као и једини-
ца и установа Југословенско народне армије, врше 
посебни органи у саставу Државног секретаријата 
за послове народне одбране. Ови органи одговарају 
за свој рад Државном секретари јату за послове на-
родне одбране. 

Државни секретаријат за послове народне од-
бране може контролу или неке послове контроле 
финансијског и материјалног пословања из става 
2. овог члана пренети на Народну банку — Војни 
сервис. 

Начин вршења контроле финансијског и мате-
ријалног пословања, као и права и дужности ин-
спектора приликом вршења те контроле, прописаће 
државни секретар за послове народне одбране са-
гласно одговарајућим одредбама овог закона, а у 
сагланости са савезним Државним секретариј атом 
за послове финансија. 

Извештај Народне б«анке из члана 5. овог за-
кона обухвата и пословање Службе друштвеног 
књиговодства по ст. 2, 3. и 4. овог члана. 

6. Обнова поступка 
Члан 60. 

Поступак окончан решењем Службе друштве-
ног књиговодства које је постало коначно, може се 
обновити под условима из Закона о општем управ-
ном поступку у року од две године од дана достав-
љања решења кориснику друштвене имовине. 

Изузетно, и после рока од две године може се 
тражити обнова поступка у случајевима наведе-
ним у члану 249. тач. 2. и 3. Закона о општем 
управном поступку. 

7. Ревизија 
Члан 61. 

Ако је решењем Службе друштвеног књиго-
водства -које је постало коначно, повређен пропис 
на штету друштвене заједнице, генерални директор 
Службе друштвеног књиговодства или службеник 
кога он овласти може донети по службеној дужно-
сти ново решење у року од две године од дана 
доношења решења. 

Корисник друштвене имовине може у року из 
става 1. овог члана поднети захтев генералном ди-
ректору Службе друштвеног књиговодства или 
службенику кога он овласти, да измени коначно 
решење Службе друштвеног књиговодства којим је 
повређен закон на његову штету. Генерални дирек-
тор Службе друштвеног књиговодства или службе-
ник кога он овласти дужан је у року од два месе-
ца донети решење којим ће оценити оправданост 
поднетог захтева. 

Генерални директор' Службе друштвеног књи-
говодства или службеник кога он овласти не мо-
же у смислу ст. 1. и 2. овог члана донети ново 
решење ако је по решењу Службе друштвеног 
књиговодства донета одлука у управно-рачунском 
спору. 

8. Захтев за покретање управног спора 
Члан 62. 

Ако Служба друштвеног књиговодства сматра 
да је коначним решењем донетим у управном по-
ступку од стране других органа повређен закон на 
штету друштвене заједнице, може поднети предлог 
јавном тужиоцу за покретање управног спора. 

V. УПРАВНО -РАЧУНСКИ СПОР 
Члан 63. 

Управно-рачунски спор може се покренути про-
тив решења Службе друштвеног књиговодства ко-
јим се решава о законитости распрлагања друштве-
ном имовином, о рачунској исправноста докуме-
ната и о истинитост наведених чињеница које 
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служе као подлога за располагање друштвеном 
имовином и за књижење, о исправност периодич-
них обрачуна и завршних рачуна односно исправ-
н о с т извршења предрачуна прихода и расхода 
корисника друштвене имовине. 

Управно-рачунски спор може се покренути про-
тив коначног решења (члан 58. став 6), против ре-
шења по коме је поднет захтев за поновно испити-
вање ако по њему није донето решење у прописа-
ном року, против решења које је донео генерални 
директор Службе друштвеног књиговодства или 
службеник кога он овласти на основу члана 61. 
овог закона, као и против решења финансијског 
инспектора које је потврдио генерални директор 
Службе друштвеног књиговодства или службеник 
кога он овласти на основу члакѓа 53. овог закона. 

Члан 64. 
Тужбу којом се покреће управно-рачунски спор 

може поднети корисник друштвене имовине ако 
сматра да је решењем Службе друштвеног књиго-
водства повређено његово право или непосредни 
интерес заснован на закону. 

Тужба се подноси у року од месец дана од да-
на достављања решења. 

Ако је против решења Службе друштвеног 
книговодство поднет захтев за поновно испитивање 
решења, па по њему није донето решење у пропи-
саном року, тужба се подноси против решења Слу-
жбе друштвеног књиговодства у року од месец дана 
од дана до кога је морало бити донето решење по 
поднетом захтеву за поновно испитивање решења 
Службе друштвеног књиговодства. 

Тужбу из става 1. овог члана може поднети и 
политичкотериторијална јединица, ако сматра да су 
јој решењем Службе друштвеног књиговодства до-
нетим по члану 58. став 6. овог закона ускраћени 
приходи који јој припадају по закону. Ову тужбу 
политичкотериторијална јединица може поднети у 
року из ст. 2. односно 3. овог члана. 

Тужба се предаје суду непосредно или му се 
шаље поштом препоручен©. 

Члан 65. 
Управно-рачунске спорове решавају виши при-

вредни судови и Врховни привредни суд. 
Кад се код вишег привредног суда односно код 

Врховног привредног суда расправља о управно-
рачунском спору, повремене судије не могу бити 
службеници заинтересованих корисника друштвене 
имовине и службеници који раде на пословима 
друштвеног књиговодства. 

Члан 66. 
Виши привредни суд решава у првом степену 

по тужбама против решења Службе друштвеног 
књиговодства. 

Члан 67. 
Против одлуке вишег привредног суда може се 

изјавити жалба Врховном привредном суду. 

Члан 68., 
Против правоснажних одлука виших привред-

них судова о којима Врховни привредни суд није 
расправљао поводом жалбе, председник Врховног 
привредног суда може изјавити захтев за заштиту 
законитости у року од 45 дана од правоснажности 
одлуке. 

Члан 69. 
У управно-рачунским споровима суд утврђује 

Чињенично стање одлучујуће за решење спора, ако 
сматра да чињенице нису довољно утврђене у у-
правном поступку. 

Члан 70. 
I Суд решава спор пресудом. 

Пресудом се тужба уважава и оспорено решење 
поништава, или се тужба одбија као неоснована. 

Пресудом се може решити сама ствар. 

Члан 71. 
Ако суд утврди да је решење неправилно у 

формалном погледу или да је у појединим његовим 
тачкама које се тужбом оспоравају противно за-
кону, а није у могућности да пресудом реши односе 
о којима се у тим тачкама ради, поништиће реше-
ње и наложиће Служби друштвеног књиговодства 
да донесе ново решење у смислу правног схватања 
изнетог у пресуди. 

Ако је суд у могућности да сам расправи од-
носе који су побиј аним решењем решени противно 
закону, поништиће решење и решиће пресудом са-
му ствар. Таква пресуда у свему замењује пони-
штено решење и служи као основ за вршење про-
мена на рачунима корисника друштвене имовине 
(члан 33). 

Ако се побиј ано решење односи на периодични 
обрачун, завршни рачун или извршење предрачуна 
прихода и расхода, а суд је расправио односе од 
којих зависи исправност овог обрачуна, рачуна или 
предрачуна, и ако се судска пресуда може извр-
шити вршењем измена у том обрачуну, рачуну од-
носно предрачуну без доношења посебног решења 
у извршењу пресуде, суд ће поништити оспорено 
решење и пресудом ће наложити кориснику дру-
штвене имовине да у одређеном року изврши ове 
измене. 

Члан 72. 
У управно-рачунским споровима судови посту-

пају сходно одредбама Закона о управним споро-
вима, уколико овим законом није друкчије одре-
ђено. 

VI. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ОРГАНА 
СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА 

Члан 73. 
Органи Службе друштвеног књиговодства ду-

жни су вршити поверене послове савесно и уредно, 
придржавај ући се одредаба овог закона и других 
прописа, као и упутстава којима се регулише рад 
те Службе. 

Члан 74. 
Ако се службеник Службе друштвеног књиго-

водства није придржавао одредаба овог закона и 
других прописа и упутстава који регулишу рад 
Службе, против таквог службеника покренуће се 
дисциплински поступак. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка 
може поставити, поред лица одређених по Закону 
о јавним службеницима, и старешина Службе дру-
штвеног књиговодства. 

Члан 75. 
Дисциплински поступак спроводи се по одред-

бама Закона о јавним службеницима. 
Изузетно од одредаба члана 394. Закона о јав-

ним службеницима, кад је у питању дисциплински 
преступ, дисциплински поступак води се код по-
себног дисциплинеког суда Службе друштвеног 
књиговодства при републичкој централи Народне 
банке, као суда првог степена. 

Посебан дисциплински суд Службе друштвеног 
књиговодства при Главној централи Народне банке 
суди у првом степену по дисциплинским престу-
пима службеника Службе друштвеног књиговодства 
при Главној централи Народне банке, а у другом 
степену по жалбама против пресуда и решења по-
себног првостепеног дисциплинског суда Службе 
друштвеног књиговодства при републичкој центра-
ли Народне банке. 

По жалбама против првостепених пресуда по-
себног дисциплинског суда Службе друштвеног 
књиговодства при Главној централи Народне бан-
ке решава савезни Виши дисциплински суд. 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 26. септембар 1962. 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 76. 

Новчаном казном од 20.000 до 5,000.00>0 динара 
казниће се за привредни преступ привредна орга-
низација, самостална установа, друштвена органи-
зација или друго правно лице: 

1) ако не отклони утврђене неправилности и че 
изврши наређене мере предвиђене овим законом у 
року одређеном решењем Службе друштвеног к н и -
говодство ; 

2) ако изврши плаћање противно одредбама о-
вог закона и на основу њега донетих прописа; 

3) ако се у свом пословању не придржава стру-
чних упутстава Службе друштвеног књиговодства. 

За коју од радњи из става 1. овог члана казни-
ће се новчаном казном од 2.000 до 100.000 динара 
и одговорно лице у привредној организацији, само-
ст алној установи, друштвеној организацији или дру-
гом правном лицу. 

Члан 77. 
Новчаном казном од 20.000 до 1,000.000 динара 

казниће се за прекршај привредна организација, 
самостална установа, друштвена организација или 
друго правно лице: 

1) ако не дозволи односно не омогући инспек-
тору Службе друштвеног книговодство или овла-
шћеном службенику Службе друштвеног књиговод-
ства да у редовном радном времену изврши преглед 
у смислу одредаба овог закона, или га омета у вр-
шењу прегледа; 

2) ако не достави Служби друштвеног книго-
водство своје обрачуне, предрачуне, финансијске 
планове, бруто билансе, завршне рачуне, друге до-
кументе или друге податке који су одређени про-
писима или стручним упутствима Службе друштве-
ног књиговодства; 

3) ако на писмени захтев Службе друштвеног 
књиговодства не да у року од осам дана од дана 
достављања захтева тражено објашњење или из-
јаву. 

За коју од радњи из става 1. овог члана ка -
зниће се новчаном казном од 1.000 до 50.000 динара 
и одговорно лице у привредној организацији, само-
ст ал ној установи, друштвеној организацији или дру-
гом правном лицу. 

Члан 78. 
Новчане казне из члана 76. став 1. и члана 77. 

став 1. овог закона падају на терет средстава одре-
ђених за личне дохотке радника привредних орга-
низација, самосталних установа, друштвених орга-
низација и других правних лица. 

Члан 79. 
За поступак по привредним преступима пред-

виђеним у члану 76. овог закона надлежни су о-
кружни привредни судови. 

За поступак по прекршај има предвиђеним у 
члану 77. овог закона надлежан је судија За пре-
кршаје среског народног одбора. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 80. 

Управно-рачунски спор може се покренути са-
мо против решења донетих после ступања на снагу 
овог закона. 

Члан 81. 
До доношења статута Службе друштвеног књи-

говодства унутрашњу организацију Службе дру-
штвеног књиговодства, делокруг појединих орга-
низационих јединица, међусобне односе тих једи-
ница, систематизацију радних места, начин постав-
љања и разрешавања службеника, начин одређи-
вања личних доходака, као и овлашћења поједи-
них органа Службе друштвеног книговодство, од-

ређује својим решењем генерални директор Службе 
друштвеног књиговодства, у сагласности са саве-
зним Државним секретаријотом за послове финан-
сија. 

Члан 82. 
Овлашћује се Савезно извршно веће да доноси 

ближе прописе о роковима и о начину постепеног 
увођења и организовања Службе друштвеног књи-
говодства по одредбама овог закона. 

Члан 83. 
Посебним прописима Савезног извршног већа 

утврдиће се који су прописи престали да важе да-
ном почетка примењивања овог законо, у смислу 
члана 82. овог закона. 

Члан 84. 
Распоред службеника Народне банке на радна 

места у Служби друштвеног књиговодства врши ге-
нерални директор Службе друштвеног књиговод-
ства у споразуму са гувернером Народне банке, од-
носно руководећи службеници које они одреде. 

Генерални директор Службе друштвеног књи-
говодства, у споразуму са гувернером Народне бан-
ке, односно руководећи службеници које они одре-
де, издвојиће средства Народне банке потребна за 
рад Службе друштвеног књиговодетеа. 

Овлашћује се савезни Државни секретаријат за 
послове финансија да, по потреби, донесе ближе 
прописе о распореду службеника Народне банке на 
радна места у Служби друштвеног књиговодства и 
о томе која се средства Народне банке издвајају 
За рад Службе друштвеног књиговодства. 

540. 
На основу члана 13. Закона о заштити домаћег 

филма и о органима друштвеног самоуправљања у 
области филма („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/62), 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О САВЕЗНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ПРЕГЛЕД 

ФИЛМОВА 

Члан 1. 
Савезна комисија за преглед филмова, основана 

Уредбом о прегледу филмова за јавно приказивање 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 19/53 и 43/54), настав-
ља са радом као орган управе. 

Седиште Савезне комисије за преглед филмова 
је у Београду. 

Члан 2. 
Савезна комисија за преглед филмова (у да-

љем тексту: Комисија) врши преглед иностраних 
филмова и филмова произведених у сарадњи (ко-
продукција са иностраним произвођачима филмо-
ва, и даје одобрење за јавно приказивање тих фил-
мова. 

Ч^ан 3. 
Комисија има најмање 25 чланова. 
Председника и чланове Комисије именује Се-

кретаријат Савезног извршног већа за просвету и 
културу из редова културних и других јавних рад-
ника ,и представника одговарајућих државних ор-
гана и заинтересованих установа и организација. 

Члан 4. 
Председник и чланови Комисије именују се на 

две године. 
Сзаке године разрешава се од дужности једна 

половина чланова Комисије и на њихово место 
именују се нови чланови. 
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Члан 5. 
Комисија решава о давању одобрења за јавно 

приказивање филма у већу састављеном од пет 
до седам чланова Комисије. 

Веће Комисије одлучује већином гласова својих 
чланова. 

Члан 6. 
Ако веће Комисије не одобри јавно прикази-

вање појединог филма, може се у року од 15 
дана од дана достављања решења поднети приговор 
Комисији. 

О приговору решава Комисија. 
Комисија је дужна да донесе решење у року 

од 30 дана од дана пријема приговора. 
Комисија и веће Комисије дужни су да писме-

но образложе своја решења. 

Члан 7. 
Комисија пуноважно решава у седницама ко-

јима су присутне најмање две трећине - њених 
чланова. 

Комисија доноси своје закључке већином гла-
сова присутних чланова. 

Члан 8. 
За вршење стручних, техничких и администра-

тивних послова, Комисија има потребан број слу-
жбеника и радника. 

Радом службеника и радника Комисије руко-
води секретар Комисије. 

Секретара Комисије поставља Секретаријат 
Савезног извршног већа за просвету и културу. 

Члан 9. 
Секретар Комисије извршава закључке Коми-

сије. 
Секретар издаје решења из делокруга Комиси-

је и решења о заснивању и престанку радног од-
носа службеника и радника Комисије. 

Секретар је дисциплински старешина службе-
ника и радника Комисије. 

Секретар одговара за свој рад председнику Ко-
мисије и Секретару ату Савезног извршног већа за 
просвету и културу. 

Члан 10. 
Комисија остварује своје приходе од накнада 

за преглед филмова и из других извора. 
Висину накнада за преглед филмова утврђује 

Комисија, у сагласности са Секретаријатом Савез-
ног извршног већа за савезни буџет и општу 
управу. 

Члан 11. 
Приходи које Комисија оствари у вршењу по-

слова из свог делокруга воде се на посебном ра-
чуну. Овим приходима Комисија самостално рас-
полаже ради финансирања својих расхода. 

Наредбодавац за извршење предрачуна прихо-
да и расхода Комисије и њеног посебног рачуна је 
секретар Комисије. 

Члан 12. 
Члановима Комисије припада накнада за рад 

у Комисији. 
Висину накнаде утврђује Секретаријат Савез-

ног извршног већа за савезни буџет и општу уп-
раву. 

Члан 13. 
Надзор над законитошћу рада Комисије врши 

Секретаријат Савезног извршног већа за просвету 
и културу. 

Члан 14. 
Финансирање Комисије преко посебног рачуна 

(члан 11. став 1) вршиће се од 1. јануара 1963. го-
дине. 

Члан 15. 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 197 
21. септембра 1962. године 

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

541. 

На основу члана 21. став 3. Закона о заштити 
домаћег филма и о органима друштвеног само-
управљања у области филма („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 30/62) у вези са чланом 195. Закона 
о буџетима и финансирању самосталних установа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61 и 52/61), 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ КИНОТЕЦИ 

Члан 1. 
Централна југословенска кинотека, основана 

Правилником о оснивању и раду Централне југо-
словенско кинотеке („Службени лист ФНРЈ", бр. 
69i/49) као орган управе, која је Одлуком о Југо-
словенској кинотеци као установи са самостални^! 
финансирањем („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/57) 
постала установа са самосталним финансирањем 
под називом Југословенска кинотека, наставља са 
радом као самостална установа под истим називом. 

Седиште Југословенов кинотеке је у Београду. 
Члан 2. 

Југословенска кинотека прикупља, обрађује и 
чува филмове и други филмски материјал (ориги-
нални пропагандни материјал, књиге снимања, сце-

- нарија, скице декора, костима' и реквизита и др.) 
од посебног историјског, уметничког, културног или 
научног значаја, као и предмете из техничког раз-
воја кинематографије, ако чување неких од тих 
филмова није посебним прописима поверено дру-
гим установама. 

Југословенска кинотека дужна је да филмове 
и други филмски материјал приказивањем и на 
други погодан начин ставља на коришћење уста-
новама, организацијама и грађанима у научне и кул-
турно-просветне сврхе, као и за потребе домаће 
филмске производње и за образовање и усаврша-
вање филмских кадрова. 

Југословенска кинотека сарађује са сродним 
иностраним установама. 

Члан 3. 
Југословенска кинотека има својство правног 

лица. 
Члан 4. 

Југос л ов енском кинотеком управљају савет, 
управни одбор и директор. 

Члан 5. 
Савет Југословенско кинотеке врши следеће 

послове: 
1) претреса извештаје управног одбора и даје 

опште смернице за рад Југословенско кинотеке; 
2) доноси правила Југословенов кинотеке и 

утврђује план и програм њеног рада; 
3) даје сагласност на финансијски план, заврш-

ни рачун, висину накнада за услуге и правилник 
о расподели чистог прихода; 

4) даје сагласност на одлуку управног одбора 
о томе који су филмови и филмски материјал од 
посебног историјског,* уметничког, културног или 
научног значаја; 
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( 
5) поставља и разрешава од дужности руково-

деће службенике за које је то правилима одређено. 

Члан 6. 
Савет Југословенско кинотеке има једанаест 

Дланова. 
Пет чланова савета именује Секретаријат Са-

везног извршног већа за просвету и културу из 
редова јавних радника, по једног члана делегирају 
Савет филмске индустрије и Савез филмских рад-
ника Југославије, а три члана бира радни колектив 
Југословенско кинотеке из своје средине. 

Директор Југословенске кинотеке је по свом 
положају члан савета. 

Председника савета бира савет из реда својих 
дланова. 

Члан 7. 
Мандат чланова савета траје две године. 

Члан 8. 
Управни одбор Југословенске кинотеке управља 

непосредно пословима Југословенске кинотеке, у 
складу са важећим прописима, правилима Југосло-
венско кинотеке и општим смерницама савета, и 
врши нарочито ове послове: 

1) утврђује предлог правила Југословенско ки-
нотеке и предлог плана и програма њеног рада; 

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

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

4) у сагласности са саветом, утврђује који су 
филмови и филмски материјал од посебног исто-
ријског, уметничког, културног или научног зна-
чаја; 

5) на предлог директора поставља и разрешава 
од дужности службенике и раднике и решава о 
приговорима против аката о радним односима које 
доноси директор; 

6) врши и друге послове одређене правилима 
Југословенско кинотеке. 

Члан 9. 
Управни одбор Југословенско кинотеке састоји 

се од највише седам чланова. 
Чланове управног одбора бира радни колектив 

из своје средине. 
Чланови управног одбора бирају се на две 

године. 
Директор Југословенско кинотеке 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 Југословенске кинотеке 
доносе своје закључке на седницама, већином гла-
сова чланова савета односно чланова управног од-
бора 

Члан 11. 
Директор непосредно руководи радом Југосло-

венско кинотеке, на основу важећих прописа, пра-
вила Југословенско кинотеке и закључака савета 
и управног одбора, и организује овај рад. 

Директор доноси решења о радним односима 
{службеника и радника Југословенско кинотеке за 
која је овлашћен, издаје решења о постављењу и 
отказу службеницима и радницима које поставља 
савет односно управни одбор и дисциплински је 

старешина службеника и радника Југословенске 
кинотеке. 

Директор представља и заступа Југословенов 
кинотеку. ^ 

Директор помаже председницима савета и 
управног одбора у припремању седница савета и 
управног одбора, и спроводи закључке савета и 
управног одбора. 

Директор је дужан да привремено обустави из-
вршење закључака савета и управног одбора, ако 
сматра да су они у супротности са законом, дру-
гим прописима и правилима Југословенско киноте-
ке и да их, заједно са својим решењем, достави 
на решавање органу који врши надзор над закони-
тошћу рада Југословенске кинотеке. 

Ако орган који врши надзор над закон^итошћу 
рада Југословенско кинотеке не донесе решење у 
року од 30 дана од дана пријема закључка, закљу-
чак савета односно закључак управног одбора оста-
је на снази. 

Директора поставља Савезно извршно веће, на 
предлог савета Југословенско кинотеке. 

Члан 12. 
Југословенска кинотека има своја правила. 
Правила садрже нарочито одредбе: о послови-

ма Југословенско кинотеке, о њеној унутрашњој 
организацији и раду, о правима и дужностима ор-
гана управљања и о њиховим међусобним односи-
ма, о начину избора чланова управног одбора и 
чланова савета које бира радни колектив и о на-
чину њиховог опозива, као и одредбе о финансира-
њу и финансијском пословању Југословенско ки-
нотеке. 

Члан 13. 
Југословенска кинотека остварује своје прихо-

де из накнада за услуге које врши у оквиру своје 
делатности и из других извора. 

Члан 14. 
Југословенска кинотека не обрачунава и не пла-

ћа камату на пословни фонд, допринос из дохотка, 
допринос друштвеним инвестиционим фондовима, 
допринос од промета филмова и допринос од нак-
нада за изнајмљене увезене филмове. 

Члан 15. 
Надзор над законитошћу рада Југословенска 

кинотеке врши Секретаријат Савезног извршног 
већа за просвету и културу. 

Члан 16. 
До образовања савета и управног одбора Ју-

гословенско кинотеке по чл. 6. и 9. ове уредбе, по-
слове савета и управног одбора из чл. 5. и 8. ове 
уредбе врши садашњи управни одбор Југословен-
ске кинотеке. 

Члан 17. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају 

да важе Правилник о оснивању и раду Централне 
југословенско кинотеке и Одлука о Југословенсхој 
кинотеци као установи са самосталним финанси-
рањем. 

Члан 18. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 198 

21. септембра 1962. године 
Београд 

Председник Републике* 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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542. 

На основу члана 18. став 1. Закона о Савезном 
буџету за 1962. годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ РЕГРЕСА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ПРОИЗЗОЂАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ДЕ-
ЛИМИЧНО ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 
КАБАСТЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ У 1962. и 1963. ГО-

ДИНИ 

1. Пољопривредним произ вођ а чх им организаци-
јама (пол^опривредна добра, пољопривредни ком-
бинати, пол>опривредно-индустријски комбинати, 
пољопривредне установе, пољопривредни погони 
привредних организација и установа, економије 
привредниих организација и установа које су ор-
ганизоване као пољопривредни погони, сељачке 
радне задруге, опште земл>орадничке задруге које 
имају пољопривредне погоне или економије и спе-
ци ја лизоване земљорадничке задруге које се баве 
пољопривредне^ производње^), хладњачама и кла-
ницама одобрава се регрес на име делимичног по-
крића трошкова превоза железницом сена, сламе и 
куку рузе вин е (у даљем тексту: кабаста сточна 
храна). 

2. Регрес се одобрава за све количине кабасте 
сточне хране превезене од 1. септембра 1962. године 
до 30. септембра 1963. године закључно ради исхране 
сопствене стоке и стоке која се производи у коопе-
р а ц и и са индивидуалним пољопривредним произ-
вођачима. 

3. Регрес из тачке 1. ове одлуке одобрава се У 
висини од 50°/» од важеће железничке тарифе за 
превоз такве кабасте сточне хране. 

4. Регрес из тачке 1. ове одлуке жзплаћиваће се 
из средстава предвиђених у савезном буџету за ре-
гресе у пољ>опривреди. 

5. Ближе прописе за примену ове одлуке 
донеће Секретаријат Савезног извршног већа за по-
љопривреду и шумарство, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија. 

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

Р. п. бр .200 
19. септембра 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр едседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

543. 
На основу члана 355. став 2. Закона о јавним 

службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
48/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), у сагла-
сности са Секретариј атом Савезног извршног већа 
за савезни буџет и општу управу, Секретеријат Са-
везног извршног већа за пољопривреду и шумар-
ство, доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРИПРАВНИЧКОМ 
СТАЖУ И О СТРУЧНИМ ИСПИТИМА СЛУЖБЕ-

НИКА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТРУЦИ 

Члан 1. 
У Правилнику о приправничком стажу и о 

стручним испитима службеника у ветеринарској 
струци („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/59, 29/59 и 
52/61) члан 24. став 1. мења се и гласи: 

„Службенику у звању ветеранарског техничара 
који у том звању има најмање осам година праксе 

и који је четири пута узастопно оцењен оценом 
„истиче се" односно који је за последње две године 
узастопно оцењен оценом „нарочито се истиче", мо-
ж е се одобрити полагање посебног испита за при-
знање стручне спреме за звање друге врсте." 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Об Бр. 1656/1 
8. септембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

544. 

На основу тачке 3. Одлуке о одређивању премио 
је за пшеницу и раж рода 1962. године („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/62 и 31/62), у сагласности са Се-
кретари ј атом Савезног извршног већа за трговину 
и туризам ч и савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија, Секретаријат Савезног извр-
шног већа за по л>опр ив ред у и шумарство издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ИСПЛАТЕ ПРЕМИЈЕ ЗА ПШЕНИЦУ И РАЖ РОДА 

1962. ГОДИНЕ 
1. У Наредби о условима и начину исплате пре-

мије за пшеницу и р а ж рода 1962. године (»Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр* 31/62) у тачки 2. одредба под 
1' мења се и гласи: 

„1) из става 1 — за све количине меркантилне 
пшенице и ражи рода 1962. године које потичу: из 
сопствене производње, из откупа од индивидуалних 
пољопривредних произвођача, из производних од-
носа (кооперације) свих облика оа иидивидуалним 
пољопривредним произвођачима и из уш ура (ујма) 
од вршалица и млинова, као и за количине меркан-
тилне пшенице рода 1962. године које потичу из за-
мене семена високородних еората пшенице за мер-
кантилну пшеницу, извршене са индивидуалним по-
љопривредним произвођачима — које су испоручене 
овлашћеним предузећима за промет житарица на 
велико или Дирекцији за исхрану;". 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објавл>и-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-1778/2 
6. септембра 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

545. 

На основу члана 13. став 2. тачка 9. алинеја 1. 
Уредбе о преношењу послова у надлежност савез-
них и републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 181/58, 18/59 и 9/61), у сагласности са 
Савезним извршним већем, Секретаријат Савезног 
извршног већа за просвету и културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАНГУ ШКОЛА И ТЕЧАЈЕВА (КУРСОВА) 

I 
Спреми завршене основне школе (члан 6. Оп-

штег закона о школству — „Службени лист ФНРЈ", 
бр. 28/58 и 27/60) одговара следећи течај (курс): 

Среда, 26. септембар 1962. 
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у Федеративној Народној Републици Југославији 
Једногодишњи Финансијски курс Министарства 

финансија Народне Републике Македоније, завр-
шен школске 1948/49. или 1949/50. године, са поло-
женим завршним испитом, уз претходно свршена 
најмање два разреда ондашње гимназије односно 
шест разреда садашње основне школе или њој рав-
не стручне школе. 

II 
Спреми свршена два разреда гимназије (члан 39. 

Општег закона о школству) одговара следећи те-
ча ј (курс): 

у Федеративној Народној Републици Југославији 

Једногодишњи Финансијски курс Министарства 
финансија Народне Републике Македоније, завр-
шен школске 1948/49. или 1949/50. године, са поло-
женим завршним испитом, уз претходно свршена 
најмање четири разреда ондашње гимназије или уз 
завршену садашњу основну школу или њој равну 
стручну школу. 

III , 
Ранг школа и течајева (курсова) утврђен овим 

решењем не одређује однос једне школе према дру-
гој у циљу признавања разреда или испита једне 
врсте школе за прелаз односно продужење школо-
вања у другој врсти школе, већ може да служи 
надлежним органима као основ за одређивање 
школске спреме при регулисању службенички* од-
носа, пензија и инвалиднина. 

IV 
Одредбама овог решења допуњује се Решење о 

рангу школа и течајева (курсова) — („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 3270 
2. ©»густа 1962. године 

Београд 
Секретар 

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

УКАЗИ 
Председник Републике на основу члана 71. тач-

ка 4. Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ШВЕД-
СКОЈ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У 
ШВЕДСКОЈ 

I 
Опозива се 
Јово Канти чић са дужности изванредна и опу-

том оћеног амбасадора ФНРЈ у Шведској. 

II 
Поставља се 
Душан Поповић, опуномоћени министар у Др-

жавном секретари јату за иностране послове, за из-
ванредно г и опуномоћеног амбасадора Федер а тиви е 
Народне Републике Ју гос лави је у Шведској. 

Среда, 26. септембар 1962. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 18 
18. септембра 1962. године 

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

Председник Републике на основу члана 71. тач-
ка 4. Уставног закона, а на предлог државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ФИН-
СКОЈ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУ-
НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ФИНСКОЈ 

I 
Опозива се 
Драго Говорушић са дужности изванредно? и 

опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Финској. 
II 

Поставља се 
Момчило Сибинов1ић, досадашњи опуномоћени 

министар У Државном секрет ари јату за иностране 
послове, за изванредног и опуномоћеног амбасадора 
Федеративне Народне Републике Југослава је у 
Финској. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 19 
18. септембра 1962. године 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

539. Закон о друштвеном књиговодству (Пре-
чишћени текст) — — — — — — — 701 

540. Уредба о Савезној комисији за преглед 
филмова — — — — — — — — — 70<8 

541. Уредба о Југос лов епској кинотеци — — 709 
542. Одлука о одобравању регреса пољоприв-

редним произвођачким организацијама за 
делимично покриће трошкова превоза ка-
басте сточне хране у 1962. и 1963. години 711 

543. Правилник о измени Правилника о при-
прадничком стажу и о стручним испити-
ма службеника у ветеринарској струци — 711 

544. Наредба о измени Наредбе о условима и 
начину исплате премије за пшеницу и 
раж рода 1962. године — — — — — 711 

545. Решење о рангу школа и течајева (кур-
сова) — — — ——— — — — — — 711 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


