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БЕОГРАД 
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72. 

На основу члана 45. став 2. и члана 71. Уредбе о 
девизном пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 
2/61), у сагласности са савезним Државним секрета-
ри ј атом за послове робног промета, са савезним 
Државним секретари ј атом за послове фина неија и 
са секретари јатима Савезног извршног већа за ин-
дустрију и за пољопривреду и шумарство, Комитет 
за спољну трговину издаје 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се на послове извоза закључене од тог дана. 

П. бр. 2072 
15. децембра 1961. године 

Београд 
Председник 

Комитета за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ КОНТИН-

ГЕНТИРАНЕ РОБЕ ЗА ИЗВОЗ 

1. У Наредби о утврђивању контингентиране 
робе за извоз („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/61) у 
тачки 1. под 2 у грани 214 (сточарство) алинеја 1 
(жива говеда, осим 1а и I класе) брише се. 

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

П. бр. 3004 
19. јануара 1962. године 

Београд 
Председник 

Комитета за спољну трговину, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

73. 

На основу члана 65. став 3. Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/61) и 
тачке 2. Одлуке о утврђивању премија за извезену 
робу и за услуге извршене за поручиоце из ино-
странства („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/61), у 
сагласности са савезним Државним секретарија-
том за послове финансија и савезним Државним 
секретаријатом за послове робног промета, Коми-
тет за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВР-
СТА РОБЕ И УСЛУГА ПРИ ЧИЈЕМ ЋЕ СЕ ИЗ-

ВОЗУ ДАВАТИ ПРОПИСАНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА 
ОСТВАРЕНЕ ДЕВИЗЕ 

1. У Наредби о одређивању врста робе и услу-
га при чијем ће се извозу давати прописане пре-
мије за остварене девизе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61, 18/61 и 30/61) у тачки 3. текстови грана 
511 (Железнички саобраћај), 512 (Поморски саобра-
ћај), 513 (Речни саобраћај) и 515 (Друмски саобра-
ћај) бришу се. 

2. У тачки За. ста© 2. брише се, а у ставу 3. 
речи: „премија из ст. 1. и 2." замењују се речима: 
„премије из става 1.". 

74. 

На основу тачке 5. став 2. Одлуке о средствима 
за даваше накнаде саобраћај ним привредним орга-
низацијама за повластице у путничком саобраћају у 
1962. години („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/61), са-
везни Државни секретаријат за послове финансија 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОБРАЧУНАВАЈУ И УПЛАЋИВАНА СРЕДСТА-
ВА ЗА ДАВАЊЕ НАКНАДЕ САОБРАЋАЈНИХ 
ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПОВЛА-

СТИЦЕ У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ У 
1962. ГОДИНИ 

1. Привредн)е организације, државни органи, 
установе, друштвене организације и друга друштве-
на правна лица, исплатиоци пензија и инвалидских 
принадлежности (у даљем тексту: исплатиоци лич-
них доходака и пензија), као и приватни послодавци, 
обрачунавају и уплаћују по одредбама овог упутства 
средства за давање накнаде саобраћајним привред-
ним организацијама за повластице у путничком сао-
браћају у 19*62. години (у даљем тексту: накнада). 

^ 2) Накнада ое обрачунава и плаћа на личне до-
хотке на које се обрачунава и плаћа допринос бу-
џетима из личног дохотка, ва износ пензија и на 
износ инвалидских принадлежности. 

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, накнада 
се не обрачунава и не плаћа на примаша остварена 
у привременом радиом односу у пољопривредним 
организациј ама. 

Као примаша из става 2. ове тачке сматрају се 
примања лица којима рад у привременом радном 
односу није редовно и главно занимање, ако та при-
мања остваре за рад на пословима који се, према 
одредбама Упутства о спровођењу одредаба о при-
временом радном односу из Закона о радним одно-
сима („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/59), сматрају 
привременим пословима или пословима на радним 
местима на којима нема потребе за пуним радним 
временом. 

Под пољопривредним организацијама у смислу; 
става 2. ове тачке подразумевају се привредне орга-
низације наведене у тачки 1. Наредбе о привредним 
организацијама и привредним делатностима које са 
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сматрају пољопривредним („Службени лист ФНРЈ'*, 
бр. 19/59). 

3. Основицу за обрачунавање накнаде чине 
укупно исплаћени бруто износи личних доходака 
по једном исплатном документу из којих се обра-
чунава и плаћа допринос буџетима из личног до-
хотка, износи исплаћених пензија и износи инва-
лидних цринадлежности. 

Под личним дохотком, у смислу овог упутства, 
подразумевају се сва примања на која се обрачу-
нава и плаћа допринос буџетима из личног дохотка 
по одредбама Закона о доприносу буџетима из лич-
ног дохотка радника („Службени лист ФНРЈ", бр. 
17/61, 44/61 и 52/61) и Правилника о обрачунавању 
и плаћању доприноса из личног дохотка из радног 
o^joca („Службени лист ФНРЈ", бр. 25/61 и 5/62). 

Ако се редовни доприноси из личног дохотка 
(редован допринос буџетима из личног дохотка и 
допринос за социјално осигурање по општим сто-
пама, и то оба или само један од њих), плаћају 
према паушалним односно минималним основицама, 
као основица за обрачунавање накнаде служе те 
паушалне односно минималне основице. 

Ако се редовни доприноси из личног дохотка 
плаћају у паушалним износима, основицу за обра-
чунавање накнаде чини укупан износ исплаћених 
нето примања (нето износа личних доходака) по 
једном исплатном документу, увећан за паушалне 
износе редовних доприноса из личног дохотка. 

4. Накнада се обрачунава применом стопе од 1% 
на основицу из тачке 3. овог упутства. 

5. Накнада се плаћа из истих средстава из ко-
јих се исплаћују лични дохоци, пензије и инвалид-
ске принадлежности. 

Приватни послодавци плаћају накнаду из својих 
средстава. 

6. Ако исплатиоци личних доходака, осим оних 
који редовне доприносе из личних доходака обра-
чунавају у паушалним износима или према пау-
шалним односно минималним основицама, обрачу-
навају личне дохотке у нето износу, односно ако 
редовне доприносе из личних доходака обрачуна-
вају применом стопа одређених за нето примања, 
накнада се обрачунава применом стопе од 1% на 
укупан нето износ исплаћених личних доходака 
(нето примања) по једном исплатном документу, 
увећан за укупан износ редовних доприноса из лич-
ног дохотка обрачунатих по стопама одређеним за 
нето примања, у смислу Правилника о обрачунава-
њу и плаћању доприноса из личног дохотка из рад-
ног односа. 

7. Накнада се уплаћује на посебан рачун код 
банке истог дана кад се од банке подижу средства 
за исплату личних доходака, пензија и инвалид-
н и х принадлежности. 

Приватни послодавац који не води своје фи-
нансијске пословање преко банке, дужан је обра-
чунати и уплатити накнаду на одређени рачун код 
банке у року од 7 дана од дана исплате личног до-
хотка (плате). 

8. Накнада на примања из привременог радног 
односа лица запослених у пољопривредним органи-
зацијама (тачка 2) остварена у 1961. години плаћаће 
се по досадашњим прописима иако ће се та примања 
исплаћивати у 1962. години. 

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

Бр. 12-3110/1 
в. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

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

75. 
На основу тачке 3. став 1. Одлуке о одређива-

њу највиших продајних цена за сирову кожу („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 6/62), у сагласности са Се-
кретаријатом Савезног извршног већа за индустри-
ју, савезни Државни секретаријат за послове роб-
ног промета прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ЗАРАЧУНАВАЊА ПРЕМИЈА ЗА 

СИРОВУ КОЖУ 
1. Премија за скидање без оштећења кравље, 

воловске, биковске и биволске (у даљем тек-
сту: говеђе), јунеће и телеће коже свих категорија, 
може се зарачунава™ у износу од 10 динара за 1 
кг слане масе коже. Тежина слане масе коже обра-
чунава се из тежине коже после скидања по 
JUS-y G.B1 001/61. 

2. Кожа из тачке 1. овог упутства скинута је 
без оштећења: 

1) ако је правилног облика; 
2) ако приликом скидања није оштећена: 
3) ако су са ње одстрањени сви непотребли де-

лови; 
4) ако је очишћена од блата и крви и оцеђена 

од воде; 
5) ако не потиче од стоке клане пререзивањем 

врата (шахтовава кожа); 
6) ако приликом скидања није дубље зарезана 

него што за црву класу говеђе, јунеће и телеће 
коже дозвољава JUS G.B1.006/61 и ако испуњава 
остале услове прописане овим JUS-ом. 

3. За кожу из тачке 2. овог упутства може се 
зарачунавати премија ако скинута кожа има облик 
који одговара следећим цртежима: 

1) говеђа и јунећа кожа, са главом и дугим 
ногама: 
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2) телећа и јунећа кожа, без главе и са крат-
ким ногама: 

4. Премија за скидање без оштећења коњске 
коже, коже мазги и мула може се зара чу нава ти у 
износу од 10 динара за 1 кг слане масе коже ако 
скинута кожа испуњава услове из тач. 1. и 2. овог 
упутства. 

5. Премија за скидање свињске коже без оште-
ћења може се зарачунава™ у износу од 10 динара 
за 1 кг, ако није оштећена -приликом скидања, ако 
је правилног облика, ако је очишћена од непотреб-
них делова и масноћа и ако испуњава остале усло-
ве прописане JUS-OM G.B1.011/61. 

6. Премија за јагњећу суву кожу крзнарског 
квалитета из тачке 2. став 3. Одлуке о одређивању 
највиших продајних цена за сирову кожу, може се 
зарачунава™ ако јагњећа кожа испуњава услове 
по JUS-y G.B1.Q16/61 и ако је: 

1) кожа прима А квалитета тежине од 500 до 
700 грама по комаду, са чистом белом, свиластом, 
меканом и густом длаком (мерино, полумерино, 
шпихер, ремери и дигај а); 

2) кожа II А квалитета тежине од 500 до 700 
грама по комаду, са чистом и белом вуном која је 
нешто грубља од коже прима А квалитета; 

3) кожа Ш А квалитета тежине од 500 до 700 
грама по комаду, са црном односно шареном ву-
ном и густом длаком, пасмине јагњади као код 
коже прима А квалитета; 

4) кожа IV А квалитета тежине од 500 до 700 
грама по комаду, црне и шарене вуне, пасмине јаг-
њади која не спада у пасмину прима А и II А ква-
литета. 

Слана и сувослана јагњећа кожа из стања 1. 
сте тачке не сматра се, у смислу овог упутства, 
јагњећом кожом крзнарског квалитета и за такву 
кожу не може се зарачунавати премија. 

7. За сортирање говеђе, јунеће, телеће и коњ-
ске коже и коже мазги и мула по тежини, може се 
зарачунава™ премија у износу од 5 динара за 1 кг 
слане масе коже, »ко је сортирање извршено код-
говеђе, јунеће и телеће коже по JTXS-y G.B1.006/61, 
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а код коњске коже и коже мазги и мула по JUS-y 
G В ! 001/61. 

За конзервирање и сортирање свињске коже по 
расама може се за 1 кг коже зарачунавати премија 
у износу од 5 динара ако је конзервирање и сорти-
рање извршено по JUS-y G.B1.011/61. 

8. За сортирање говеђе, јунеће и телеће коже 
по полу и врстама, може се зарачунава™ премија 
у износу од 10 динара за 1 кг слане масе коже ако 
је сортирање извршено по JUS-y G.B 1.006/61. 

9. Право на премију по једном основу не искљу-
чује право на премију по другим основима. 

10. Премија за скидање коже без оштећења 
припада привредној организацији која је изврши-
л? скидање коже. 

Откупно предузеће које је платило премију за 
скидање коже без оштећења, може ову премију за-
рачунати купцу. 

Утврђивање услова прописаних за зарачунава-
ње премије врши се приликом преузимања коже. 

Средства остварена од премија привредна орга-
низација из става 1. ове тачке дужна је посебно 
књижити. 

11. Средства остварена од премија из тач. 6, 7. 
и 8. овог упутства привредна организација дужна 
је посебно књижити 

12. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство о начину зарачунавања 
премија за сирову крупну кожу и за ситну јагње-
ћу суву кожу крзнарског квалитета („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/58) и Упутство о начину за-% 
рачунавања премија за сирову свињску кожу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 6/60). 

13. Ово упутство ступа на снагу даном обј в-
љивања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 600/1 
7. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Вреде ЈБ, Е. Р 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Листе робе континген-
тираног увоза, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 51/61, поткрала грешка те се даје 

И С П Р А В К А 
ЛИСТЕ РОБЕ КОНТИНГЕНТОТ AHOF УВОЗА 
У тачки 1. под а) у одредби под 8 уместо речи: 

„куглични лежаји" треба да стоје речи: „котрљају-
ћи лежаји". 

Из Комитета за спољну трговину, Београд, 6. фе-
бруара 1962. године. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА-
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 1. од 13. јануара 1962. године објављује: 

Правилник о полагању стручних испита у про-
светној струци; 

Наредбу о плану за одбрану од поплаве у 1962. 
години. 

У броју 2. од 20, јануара 1962. године објављује: 
Правилник о евиденцијама које су дужни да 

воде органи управљања гробљима. 



Страна 136 — Број 7 

У броју 3. од 27. јануара 1962. године објављује: 
Правилник о изменама и допунама Правилника 

о накнадама за судске изласке извршене на захтев 
и трошак странке. 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" у 
броју 32. од 28. децембра 1961. године објављује: 

Резолуцију о улози и задацима гимназије у ва-
спитно-образовном систему; 

Закон о изменама Закона о подручјима срезова 
и општина у Народној Републици Словенији; 

Закон о оснивању Опште привредне банке НРС; 
Одлуку о изменама буџета НРС (Републичког 

буџета) за 1961. годину; 
Одлуку о привремено*! финансирању републич-

к а потреба у I тромесечју 1962. године; 
Одлуку о одређивању стопе општег доприноса 

од пољопривредних прихода за здравствено осигу-
рање пољопривредних произвођача и о одређивању 
најмањег дела трошкова за здравствену заштиту 
пољопривредних произвођача, који се мора покри-
вати са доприносом из општинских буџета; 

Одлуку о оснивању Среског суда I у Љубљани, 
Среског суда II у Љубљани и Србског суда у Вр-
хники, као и о њиховим месним надлежностима; 

Одлуку о избору судије Врховног суда НРС и 
председника окружног суда, као и о разрешењу 
судије Врховног суда НРС; 

Правилник о условима које морају испуњавати 
производни центри и о регистрацији производних 
центара; 

Наредбу о почетку рада Среског суда I У 
Љубљани, Среског суда II у Љубљани и Сре-
ског суда у Врхники, као и о преузимању послова 
рд стране тих среских судова; 

Исправку Решења о именовању председника и 
чланова Стручног савета Извршног већа за урба-
низам и комуналне послове. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговке" у броју 52. од 30. децембра 1961. го-
дине објављује: 

Закон о заштити вода; 
Закон о фондовима за путеве; 
Закон о шумама; 
Закон о Привредној банци НРБиХ; 
Закон о Републичко*! фонду за финансирање 

инвестиција државних органа и установа; 
Закон о допунским средствима, средствима за-

једничког фонда и установама Завода за запошља-
вање радника; 

Закон о изменама и допунама Закона о Бу-
џету НРБиХ^за 1961. годину; 

Закон о Завршном рачуну о извршењу Бу-
џета НРБиХ за 1960. годину; 

Одлуку о овлашћењу Извршном већу НРБиХ 
да доноси прописе о одређивању висине накнада 
»оје се плаћају за друмска запрежна возила; 

Одлуку о Завршном рачуну Резервног фонда 
НРБиХ за 1960. годину; 

Одлуку о привременом финансирању потреба 
по Буџету НРБиХ за месец јануар 1962. године; 

Одлуку о расподели средстава намењених за 
јавне путеве. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Маке-
доније" у броју 40. од 22. децембра 1961. године 
објављује: 

Уредбу о оснивању Управе за имовинскоправне 
односе; 

Одлуку о условима под којима ће се давати 
кредити за учешће из средстава додељених Ре-
п у б л и к о м инвестиционо*! фонду за развој при-
вредно неразвијених подручја; 

Одлуку о условима под којима ће се давати 
кредити за друштвени стандард из средстава датих 
Републичком инвестиционо*! фонду за развој при-
вредно неразвијених подручја; 

Одлуку о количинама вина и ракије које се 
могу утрошити у домаћинову произвођача без пла-
ћања пореза на промет; 

Одлуку о одређивању времена за одржавање 
избора чланова скупштина осигуравајућих завода; 

Одлуку о оснивању Заједнице осигурања; 
Одлуку о укупном броју чланова скупштине 

Заједнице осигурања, броју чланова Заједнице које 
именује Извршно веће и броју чланова Заједнице 
које ће изабрати скупштине појединих осигурава-
јућих завода у Заједници осигурања; 

XLIV конкурс за дакање инЕестиционих кре-
дита из средстава Републичког инвестиционог 
фонда за саобраћај. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне 
Горе" у броју 31. од 27. децембра 1961. године 
објављује: 

Уредбу о измени и допуни Уредбе о Средњој 
медицинској школи; 

Уредбу о оснивању Археолошке збирке у Ти-
тограду; 

Уредбу о оснивању Природњачке збирке у Ти-
тограду; 

Одлуку о додељивању новогодишна награде 
службениците и радницима републичких држав-
них органа и установа које врше јавну службу у 
Народној Републици Црној Гор^; 

Одлуку о одређивању процента који се од 
укупних средстава остварених из доприноса за за-
пошљавање радника на подручју Завода за по-
дручја општина издваја за Републички завод за 
заттошљавање радника у 1961. години; 

Решење о оснивању Завода за заштиту при-
роде Народне Републике Црне Горе; 

Исправку накнадног конкурса Секретаријата 
Савета за просвету НР Црне Горе. 
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