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379. 
На основу тачке 2 главе XVIII Савезног дру-

штвеног плана за 1959 годину, Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДАВАЊУ КРЕДИТА И ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАД-
НИЧКИМ ЗАДРУГАМА И ДРУГИМ ПОЉОПРИ-
ВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА КООПЕРАЦИ-
ЈУ СА ИНДИВИДУАЛНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА 
Члан 1 

Југословенска пољопривредна' б а ш ф и задру-
жне штедионице даваће кредите за обртна средства 
земљорадничким задругама и другим пољпривред-
ним организацијама за- организована заједничке по-
љопривредне производње са индивидуалним пољо-
привредним прризвођачима (кооперација). 

Члан 2 
Кредити из претходног члана могу се одобрити 

са роком враћања до једне године, а кредити за 
производњу двогодишњих пољопривредних култура 
и гајење сточног подмлатка — са роком враћања 
до две године. 

У свему остаЈЈом за одобравање ових кредита 
п р и м е њ и в а ^ се прописи који в а ж е за одобравање 
кредита за обртна средства земљорадничким задру-
гама и другим пољопривредним организацијама за 
њихово пословање. 

Члан 3 
Кредите које добију по одредбама ове уредбе, 

земљорадничке задруге и друге пољопривредне ор-
ганизације могу употребити за набавку репродук-
ционог материјала, за финансирање радова у пољо-
привредној производњи и за извршење својих оба-
веза према индивидуалним пољопривредним прои-
звођачима у вези са уговореним испорукама пољо-
привредних производа од стране индивидуалних 
пољопривредних произвођача. 

Кредите из претходног става земљорадничке за -
друге и друге пољопривредне организације могу 
употребити и за давање индивидуалним пољопри-
вредним произвођачима аванса у готову, -а до ви-
сине коју за поједине врсте пољопривредних прои-
звода пропише савезни Државни секретаријат за 
послове финансија, у сагласности са Секретарија-
том Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство. 

Члан 4 
Земљорадничке задруге и друге пољопривредне 

организације могу, у циљу унапређивања говедар-
с к а , на основу склопљеног уговора о вишегоди-
шњој кооперацији са индивидуалне! пољопривред-
ним произвођачима, давати индивидуалним пољо-
привредним произвођачима на кредит стог?у из свог 
сточног фонда. 

Ззмљорадеичке задруге и друге пољопривредне 
организације могу до износа вредности стоке дате 
на кредит у смислу претходног: отава, користити 

кредит код банке односно штедионице из члана 1 
ове уредбе. 

Члан 5 
Из друштвених инвестиционих фондова могу се 

давати и зајмови за инвестиције земљорадничким 
задругама и другим пољопривредним организаци-
јама за кооперацију са индивидуалне^! пол^при-
вредним про извођачима, по прописима који в а ж е 
за те фондове. 

Зајмове које добију из друштвених инвестици-
оних фондова у смислу претходног става, могу зем-
љорадничке задруге и друге полЈОпривредне орга-
низације користити само за повећање својих основ-
них и обртних средстава. 

Члан 6 
Земљорадничке задруге и друге пољопривред-

не организације дужне суI о заједничкој пољопри-
вредној производњи са индивидуалним пољопри-
вредним произвођачима закључити писмени уговор. 

Члан 7 
На уговоре о кредитима који се закључе по од-

редбама ове уредбе, не плаћа се порез на п р о м е т / 
На обезбеђења и друге исправе, сем меница, 

које се дају у вези са одобравањем кредита по овој 
уредби, не плаћа се такса. 

Члан 8 
Б л и ж е прописе за спровођење ове уредбе издаје 

савезни Државни секретару ат за послове финан-
сија, у сагласности са Секретариј атом Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство. 

Члан 9 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе: Уредба о давању кредита земљорадничким 
задругама за остваривање кооперације у пољопри-
вредној производњи („Службени лист ФНРЈ", бр. 
7/58), Упутство за спровођење Уредбе о давању кре-
дита земљорадничким задругама за остваривање 
кооперације у пољопривредној производњи („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 13/58), Одлука о одобравању 
кредита за контрахирање пољопривредних произво-
да („Службени лист ФНРЈ" , бр. 10/58) и Упутство 
за примењивање Одлуке^ о одобравању кредита за 
контрахирање пољопривредних производа („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 25/58, 35/58 и 10/59). 

Послови закључени пре ступања на снагу ове 
уредбе, као и обавезе које проистичу из тих посло-
ва, извршиће се по одредбама прописа на основу 
којих су закључени. 

Члан 10 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ".. 
Савезно извршно веће 

Р. п, бр. 138 
19 маја 1959 године г 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Ј 



Страна 534 — Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 27 мај 1959 

380. 

На основу члана 81 став 8 Уставног закона, 
Савезно извршно веће^ доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОРГА-

НИЗАЦИЈИ и РАДУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА 

Члан 1 
У Уредби о организацији и раду Савезног из-

вршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58) на-
слов изнад члана 77 мења се тако да гласи: 

„VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ АДМИ-
НИСТРАЦИЈЕ ВЕЋА". 

Члан 2 
После члана 78 додаје се нови члан 78а, који 

гласи: 
„За вршење послова у вези са кадровским пи-

тањима у савезним органима управе и установама 
јавних служби које оснивају савезни органи или 
ззрема којима они врше права и дужности одре-
ђене законом (Санке,, савезне коморе, привредна 
удружења, задружни савези, Савезни завод за со-
цијално осигурање и др ), постоји Управа за пер-
соналне послове. 

Управа за персоналне послове у сарадњи са 
заинтересованим органима проучава стање и по-
требе у кадровима у савезним органима управе и 
установама из претходног стгва, разматра заједно са 
Секретар^атом Савезног извршног већа за општу 
управу питања образовања, стручног усавршавани 
и унапређивања тих кадрова, као и њиховог сти-
вен дир ања у циљу усавршавани и специјалггзације, 
даје Савезном извршном већу мишљења и пред-
логе и стара се о спровођењу- закључака Савезног 
извршног већа по тим питањима, води евиденцију 
о руководећем кадру у савезним органима управе 
и другим кадровима које поставља или за чије по-
стављ н,е даје сагласност Савезно извршно веће, и 
припрема предлоге о постављењу тих кадрова?. 

Радом Управе за персоналне послове руководи 
начелник, који може имати положај државног пот-
секретара." 

Члан 3 
У члану 80 ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 
„О службеничким односима службеника Адми-

нистративног секретаријата и кабинета чланова Са-
везног извршног већа, сем оних које поставља Веће, 
решава секретар Бећа. 

Шефови кабинета у положају државног пот-
секретара и начелник Управе за персоналне посло-
ве имају иста овлашћења за решавање о службе-
ничким. односима службеника кабинета односно 
Управе као и секретар у Већу." 

Члан 4 
Ова уредба ступа -на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 137 
28 априла 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

381. 

На' основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), а у вези са ч л а н о ј 3 Уредбе 
о порезу на промет (,.Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/53, 55/54, 24/57, 54/57 и 6/59), Савезно извршно 
веће доноси 

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

Члан 1 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

. ФНРЈ", бр. 20/59) у делу А Тарифе, наименовање 
и пореске стопе у тар. броју 66 мењају се и гласе: 

„66 Памучне и целволне тканине: 
1) вигоњ — — — — — — — — 10% 

' 2) фротир, санитетске тканине и деко-
ративне тканине од памучног и дру-
гог текстилног материјала, у које 
спадају и плиш и сомот за декора-
ције; котонинске тканине које са-
држе најмање 33% хотонина, с тим 
да се ове тканине означе обојеном 
жицом утканом по ивици — — — 15% 

3) оставе (сирове, бељене, бојене, ша-
рене, штампане, техничке, индустри-
ј е , импрегнира^, мерцеризиране, 
газиране, восковане и др.) — — 30%мј 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 144 
19 маја 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

382. 

На основу члана 79 став 1 тачка 1, у вези са 
чланом 9 -став 1 алинеја 3 Уставног закона и чл. 11 
и 30 Уредбе о организацији и раду Савезног извр-
шног већа („Службени лист ФНРЈ", бр.420/58), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ КОНЗУЛАТА ОДДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У КОСЦЈЕ5 

8ЕАХ2 РЕШ У АРГЕНТИНИ 
1. Отвара се Конзулат Федеративне Народне 

Републике Југославије у ,Кодаез 8еапг Репа у Ар-
гентини. 

2. Државни секретар за иностране послове пре-
дузеће мере потребне за извршење ове одлуке. 

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

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 139 
19 маја 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 



Среда, 27 мај 19-59 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 21 — Страна 535 

383. 
На основу тач. 17 и 18 одељка 3 главе XVII 

Савезног друштвеног плана за 1959 годи-ну, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА СТАНБЕНУ ИЗ-

ГРАДЊУ У РУДНИЦИМА УГЉА 
1. Средства Општег инвестиционог фонда у из-

носу од 1.000 милиона динара, предвиђена за стан-
бену изградњу у рудницима угља у тачки 12 оде-
љак 3 главе XVII Савезног друштвеног плана за 
1959 годину, употребиће Југословенска инвестицио-
на банка за давање зајмова под условима одређеним 
у Одлуци о висини средстава Општег инвестиционог 
фонда за изградњу станова за потребе радника и 
службеника рудника угља и условима употребе 
ових средстава („Службени лист ФНРЈ" , бр. 6/57) и 
у Наредби о условима за давање инвестиционих 
зајмова за изградњу станова у рудницима угља 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 17/57 и 8/59). 

2 Југословенска инвестициона банка даваће ин-
вестиционе зајмове из претходне тачке искључиво 
за наставак станбене изградње у оним рудницима 
угља чија је станбена изградња ф и н а н с и р а м из 
средстава Општег инвестиционог фонда и у 1958 
години. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Р. п; бр. 142 
19 м а ј а . 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

384. 
На основу члана 35 и 36 став 2 Уредбе о орга-

низацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 20/58), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА 

ПРИВРЕДУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
У Одбор за привреду Савезног извршног већа, 

поред чланова именованих- Одлуком о именовању 
претседника и чланова одбора и комисија Савезног 
извршног већа Р. п. бр. 202 од 16 маја 1958 године 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 22/58), именује се за 
члана и Мика Шпиљак , потпретседник Централног 
већа Савеза синдиката Југославије. 

Р. п, бр. 140 
19 маја 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

385. 
На основу члана 4 став 2 Уредбе о оснивању 

Савета Југословенске народне армије за научни 
рад („Службени лист ФНРЈ" , бр. 19/59), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ЧЛАНОВА САВЕТА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ ЗА НАУЧНИ РАД 
1. Чланове Савета Југословенске народне ар-

мије за научни рад именује и , разрешава Државни 
секретари јат за послове народне одбране, 

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

Р. п. бр. 136 
28 априла 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р, 

386. 

На основу чл. 50 и 51, а у вези са чланом 33 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени' лист ФНРЈ" , бр. 20/58), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИ-

ХВАТАЊЕ ЖЕТВЕ 

1. Образује се Савезна комисија за прихватање 
жетве, са задатком да координира рад одговарај у-
ћих савезних органа и комисија народних репу-

б л и к а , срезова и општина образованих ради спро-
вођења плана за прихватање и смештај жита. 

2. У Савезну комисију за прихватање жетве 
именују се, и то за претседника: 

Марјан Брецељ, члан Савезног извршног већа 
и државни секретар за послове робног промета; 

за чланове: 
Иван Вуковић, претседник Савеза пољопри-

вредно-шумарских комора Југославије; 
Милун Ивановић, помоћник секретара за по-

љопривреду и шумарство у Савезном извршном 
већу; 

Радован Папић, претседник Одбора за .социјал-
ну политику и народно здравље Савезног већа Са-
везне народне скупштине — као претставник Глав-
ног одбора ССРНЈ; 

Руди Петовар, генерал-потпуковник ЈНА; 
Зоран Полич, државни потсекретар за послове 

финансија ; 
Пашко Ромац, претседник Главног задружног 

савеза Ф Н Р Ј ; 
Ђуро Узелац, директор Дирекције за исхрану. 
Дужност секретара Комисије вршиће службе-

ник кога одреди директор Дирекције за исхрану. 
3. Савезна комисија ће повремено, по потреби, 

Одбору за привреду Савезног извршног већа одно-
сно Савезном извршном већу подносити извештај 
о свом раду, као и о раду републичких, среских и 
општинских комисија на спровођењу плана за- при-
хватање и смештај жита . 

Б. бр. 34 
21 маја 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с, р. 
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387. ' 
На основу члана 11 Уредбе о изменама и допу-

нама Уредбе о материјалног одговорности војних 
лица и грађанских лица на служби у Југословен-
ској народној армији („Службени лист ФНРЈ", бр. 
12/59), Државни секретар^ ат за послове народне 
одбране издаје 

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
УРЕДБЕ О МАТЕРИ ЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ 
ВОЈНИХ ЛИЦА И ГРАЂАНСКИХ ЛИЦА НА СЛУ-
ЖБИ у ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ НАРОДНОЈ АРМИЈИ 
који гласи: 

На основу члана 150 Закона о Југословен-
ској народној армији („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
29/55), Савезно извршно веће доноси 

УРЕДБУ 
а м а т е р и ј а л и ^ одговорности в о ј н и х л и ц а и 
г р а ђ а н с к и х л и ц а на с л у ж б и у Ј у г о с л о в е н с к о ј 

н а р о д н о ј армији 
1. Материјалноправне одредбе 

Члан 1 
На материјалну одговорност војних лица и гра-

ђанских лица на служби у Југословенској народној 
армији примењују се одредбе Закона о Југословен-
ској народној армији (чл. 145—149) и одредбе ове 
уредбе. 

Члан 2 
Војно лице или грађанско лице на служби у 

Југословенској народној армији, које у вези са вр-
шењем службене дужности односно службе својом 
кривицом учини штету држави, дужно је ов-/ штету 
накнадити. 

Ако је штета учињена службеним актом или 
службеном радњом односно мером, војно лице од-
носно грађанско лице на служби у Југословенској 
народној армији дужно је ову штету накнадити 
само ако је она проузрокована намерно или из 
крајње непажње. 

Члан 3 
Ако је федерација платила накнаду штете коју 

је војно лице или грађанско лице на служби у 
Југословен ској народној армији у вршењу службе 
причинило својим незаконитим радом грађанима 
или правним лицима, она има право на накнаду 
од тог лица по одредби члана 146 став 2 Закона 

- о Југос лов епској народној армији. 
У погледу рока за подношење захтева за нак-

наду штете, важе општи прописи који се приме-
њују на државне службенике. 

Члан 4 
Војна лица и грађанска лица на служби у Ј у -

гословенској народној армији одговарају само за 
стварну штету. 

Висина штете одређује се према вредности у-
ништене или нестале ствари у време кад је штета 
настала. 

Вредност уништене или нестале ствари одре-
ђује се по тржишној цени за такву нову ствар, узи-
мајући у обзир смањење вредности услед употребе. 
При утврђивању висине штете уништене ствари, 
узима се у обзир и вредност преосталог матери-
јала. 

Ако је оштећена ствар оправљена тако да је 
задржала вредност коју је до оштећења имала, нак -
нада штете одређује се у износу трошкова оправ-
ке, а ако оштећена ствар није задржала своју ра-
нију вредност, узеће се у обзир смањење вредности 
настало кваром. 

За оштећење ствари које се неће оправдати, 
висина накнаде штете одређује се по ставу 3 овог 
члана. 

Члан 5 
Изузетно од одредбе става 1 претходног члана, 

накнада штете настале услед нестанка оружја или 
муниције који су учиниоцу штете били поверени 
на употребу, чување или руковање, а који иначе 
служе за лично наоружање, утврђује се у висини 
петоструког износа вредности нестале ствари изра-
чунате на начин прописан у ст. 2 и 3 претходног 
члана. 

Члан 6 
Ако је штета причињена учешћем више лица, 

свако од њих одговара за накнаду штете сразмерно 
степену своје кривице. 

Ако се степен кривице одговорних лица не мо-
ж е утврдити, сви одговарају на једнаке делове. 

Члан 7 
Војно лице и грађанско лице на служби у Ј у -

гословенској народној армији може бити делимично 
или у целини ослобођено од плаћања накнаде ште-
те ако штета није учињена намерно или из к р а ј њ е 
непажње и ако је наступила у вршењу војне обуке 
и вежбе или услед изузетних напора у вршењу 
службе, преоптерећености послом, неодговарајућег 
смештаја, или под другим околностима које је било 
тешко избећи. 

2. Поступак 
Члан 8 

О накнади штете која је учињена федерацији 
одлучује решењем државни секретар за послове 
народне одбране ако штета не прелази износ од 
5.000.000 динара, а војни суд пресудом — ако ште-
та прелази овај износ. 

О регресном захтеву фредерације (члан 3) од-
лучује увек војни суд. 

Члан 9 
Државни секретар за послове народне одбране 

може прописати надлежност осталих старешина за 
доношења решења о накнади штете која не пре-
лази износ од 1,000.000 динара. 

Кад је за доношење решења о накнади штете 
прописана надлежност осталих старешина, реше-
ње о накнади за штету на војној имовини доноси 
старешина јединице или установе у којој је штета 
учињена, а -за штету на другој имовини у дру-
штвеној својини којом управљају савезни органи 
решење о накнади доноси старешина јединице или 
установе којој је одговорно лице припадало у вре-
ме кад је штета учињена. 

Члан 10 
Државни секретар за послове народне одбране 

односно други старешина надлежан за ^ доношење 
решења о накнади, може у појединим случајевима 
одлучити да се о одговорности за накнаду штете 
решава у поступку по тужби пред војним судом 
ако сматра да се у управном поступку не би мо-
гле утврдити околности од којих зависи одговор-
ност учиниоца штете и њена величина. 

Члан 11 
Против решења надлежног старешине о накна-

ди штете може се изјавити жалба у року од 15 
дана од дана доставе решења. 

Жалба се предаје старешини који је донео пр-
вост^пено решење. 

Жалба задржава првостелене решење од извр-
шења. 
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Члан 12 
Старешина надлежан за решавање по жалби 

може поводом жалбе првостепено решење потвр-
дити, преиначити или поништити. 

Првостепено решење може се преиначити или 
поништити и на штету жалиоце или других одго-
ворних лица обавезаних истим решењем на накнаду 
штете и ако они нису изјавили жалбу. 

Надлежни старешина може и по службеној ду-
жности поништити правоснажно решење ако је оно 
донето од стране стварно ненадлежног органа или 
од стране старешине који није био овлашћен за до-
ношење таквог решења. 

Члан 13 
Лице које је другостепеним решењем или прво-

степеним решењем против кога се не може изјавити 
жалба . обавезане да накнади штету, може у року 
од месец дана од дана доставе решења поднети 
захтев да о штети одлучи војни суд. 

Решење поводом кога је од стране лица одго-
ворног за накнаду штете поднет захтев да о штети 
одлучи војни суд, не може се извршити. 

Благовремено поднети захтев старешина ће са 
свим списима предмета доставити Војном правобра-
ниоштву ради покретања спора пред војним судом. 

Ако је захтев поднет после истека рока из ста-
ва 1 овог члана или од неовлашћеног лица, старе-
шина који је донео првостепено решење одбациће 
га решењем, против кога се може изјавити жалба. 

Члан 14 
Захтев из претходног члана предаје се старе-

шини који је донео првостепено решење или му се 
доставља поштом препоручен . Изузетно, војник 
(морнар) може овај захтев поднети усмено или пи-
смено командиру чете или старешини равног или 
вишег положаја, који ће га доставити старешини 
који је донео првостепено решење. Као дан предаје 
сматраће се онај дан, кад је војник (морнар) усмено 
или писмено поднео захтев командиру чете или 
старешини равног или вишег положаја. 

Члан 15 
По захтеву за накнаду штете коју је војно ли-

це или грађанско лице на служби у Југословенској 
народној армији учинило дисциплниским . престу-
пом, може војни дисциплински суд решавати у ди-
сциплинском поступку сходно одредбама Законика 
о кривичном поступку о р а с т а в љ а њ у имовинско-
правних захтева. 

Рок за жалбу Вишем војном дисциплинском су-
ду против пресуде војног дисциплинског суда којом 
је одлучено и о накнади штете, износи 15 дана од 
дана доставе пресуде ако се жалбом побија' само 
одлука о накнади штете. 

Лице које је пресудом Вишег војног дисциплин-
ског суда обавезане на накнаду штете, може у року 
од месец дана од дана доставе пресуде поднети 
захтев да о штети одлучи војни суд. 

Пресуда Вишег војног дисциплниског суда по-
водом које је од лица обавезаног на накнаду штете 
поднет захтев да о штети одлучи војни суд, не 
може се извршити у делу који ^е односи на накна-
ду штете. 

Благовремено поднети захтев војни дисциплин-
ски суд ће са свим списима предмета доставити 
Војном правобраниоштву ради покретан,а спора 
пред војним судом. 

Ако је захтев да о штети одлучи војни суд под-
нет после истека рока из става 3 овог члана или 
од стране неовлашћеног лица, претседник војног 
дисциплинског суда воји је донео првостепену пре-
суду одбациће га решењем. Против тог решења мо-
же се изјавити жалба Вишем војном дисциплин-
еком суду. 

Захтев из става 3 овог члана предаје се војном 
дисциплинском суду који је донео првостепену пре-
суду или му се шаље поштом препорученог 

Члан 16 
Против пресуде првостепеног војног суда моше 

се изјавити жалба Врховном всј неда суду. 
Члан 17 

Судска пресуда у свему замењује решење о нак-
нади штете донето од надлежног старешине, као 
и пресуду Вишег војног дисциплниског суда у оном 
делу који се односи на накнаду штете. 

Члан 18 
Решење о ослобођењу од накнаде штете доно-

си државни секретар за послове народне одбрана 
Државни секретари јат за послове народне од-

бране може прописати да решења о ослобођењу од 
накнаде штете доносе и друге старешине у Југо-
словен ској народној армији — ако износ штете не 
прелази износ од 500.000 динара. 

Решење о ослобођењу од накнаде штете може 
бити донето само у току поступка у коме се утвр-
ђује одговорност за штету. 

Члан 19 
Накнада штете може се прогласити ненаплати-

вом за онај део који се није могао наплатити у 
року од пет година од дана кад је започела обу-
става од пр н а д л е ж н о с т и лица које је обавезно да 
накнаду плати. 

Решење о проглашењу накнаде штете ненапла-
тивом доноси државни секретар за послове народне 
одбране односно старешина кога он својим пропи-
сом за то овласти. 

Члан 20 
О захтеву грађанина или правног лица да му 

федерација накнади штету коју му је војно хице 
или грађанско лице на служби у Југословенској 
народној армији учинило у вршењу службе, реша-
ва по тужби редован суд. 

Грађанин или правно лице, пре него што под-
несе тужбу суду по претходном ставу, упутиће за-
хтев за накнаду штете државном секретару за по-
слове народне одбране. 

Ако захтев упућен по претходном ставу не бу-
де усвојен у целини или по захтеву не буде до-
несено никакво решење у року од три месеца од 
дана кад је примљен, оштећени може право на 
накнаду штете оствари вати по ставу 1 овог члана. 

Члан 21 
О спору грађанина или правног лица против 

федерације ради накнаде штете државни секретар 
за послове народне одбране дужан је обавестиш 
лице коме се' приписује одговорност за штету. 

Члан 22 
Ако овом уредбом није друкчије предвиђено, 

на поступак за доношење решења о накнади штете 
примењују се правна правила општег управног по-
ступка, а на поступак пред редовним и војним су-
дом у спору по питању накнаде штете примењују 
се важећи прописи и правна правила парнитаог 
поступка. 

3. Прелазне и завршне одредбе 
Члан 23 

У управном поступку за накнаду штете не пла-
ћа се такса. 

Члан 24 
Б л и ж е прописе за спровођење ове уредбе до-

носи државни секретар за послове народне од-
бране. 
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Члан 25 
Одредбе ове уредбе примениће се на све пред-

мете по којима до дана ступања на снагу уредбе 
није донето коначно решење о накнади штете у 
управном поступку. 

Члан 26 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Уредба о матери јалној одговорности војних 
лица и грађанских лица на служби у Југословен-
ској народној армији („Службени лист ФНРЈ", бр. 
11/50, 41/50, 16/52 и 53/53). 

Члан 27 ' 
Чл. 1, З, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ст. 1 и 2, чл. 16, 

И, 20, 21, 22, 23, 24 и 26 ове уредбе ступили су на 
снагу 4 августа 1956 године, а чл. 2, 4, 5, 7, 13, 
14, 15 ст. 3—7 и чл. 17, 18 и 25 ступили су на снагу 
2 априла 1959 године. 

Савезно извршно веће 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. Р-

Чл. 8, 9, 10 и 12 пречишћеног текста одгова-
рају чл. 9, 10, 11 и 13 Уредбе о матери јалној од-
говорности војних лица и грађанских лица на слу-
жби у Југословенској народној армији („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 28/56). 

Члан 11 пречишћеног текста одговара члану 12 
Уредбе о материја лио ј одговорности војних лица и 
грађанских лица на служби у Југо словен ској на-
родној армији („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/56), 
с тим што је став 3 испуштен у складу са одред-
бама Уредбе о ускћађивању одредаба о управном 
поступку из прописа бивше Владе ФНРЈ, Савезног 
извршног већа и савезних органа управе са Зако-
ном о општем управном поступку („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/57). 

Члан 13 пречишћеног текста одговара изме-
њеном члану 14 Уредбе о матери јалној одговорности 
војних лица и грађанских лица на служби у Ј у -
гословенској народној армији (члан 6 Уредбе о из-
менама и допунама те уредбе — „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 12/59). 

Члан 14 пречишћеног текста одговара члану 14а 
Уредбе о матери јалној одговорности војних лица и 
грађанских лица на служби у Јутословенској на-
родној армији (члан 7 Уредбе о изменама и допу-
нама те уредбе — „Службени лист ФНРЈ", бр. 12/59). 

Чл. 23 и 24 пречишћеног текста одговарају 
чл. 24 и 25 Уредбе о матери јалној одговорности вој-
них лица и грађанских лица на служби у Југосло-
венској народној армији. 

Члан 25 пречишћеног текста одговара члану 12 
Уредбе о изменама и допунама Уредбе о матери јал-
ној одговорности војних лица и грађанских лица на 
служби у Југослав епској народној армији. 

Р. в. п. бр. 30 
15 маја 1959 године 

Београд 

4 Државни секретар 
за послове народне одбране 

генерал-армије, 
Иван Гошњак, с, р% 

388. 

На основу члана 24 став 2, у вези са чланом 18 
став 2 Уредбе о зајмовима за инвестиције („Слу-, 
жбени лист ФНРЈ", бр. 31/56) и са чланом 2 оде-
љак I под а) тачка 47 Уредбе о преношењу послова 
у надлежност савезних и репуб личких органа 
управе („Службени лист ФНРЈ" , бр. 18/58), а на 
предлог Југословенске пољопривредне банке, саве-
зни Државни секретаријат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДАВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА БЕЗ 
КОНКУРСА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИ-
ЦИОНОГ ФОНДА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕТОНСКИХ 
ПЛОЧА П ЗА НАБАВКУ ПОКРИВАЧА, ЗА ПОч 

ТРЕБЕ СУШЕЊА И Т А Л И Ј А Н К Е ПШЕНИЦЕ 
ПОЖЊЕВЕНЕ КОМБАЈНИМА 

1. Југословенска пољопривредна банка може да-
вати инвестиционе зајмове без конкурса из сред-
става Општег инвестиционог фонда за изградњу 
бетонских плоча и за набавку покривача, за потребе 
сушења пшенице пожњевене комбајнима, ако су 
бетонске плоче пројектоване тако да - се доцније 
могу употребити као подови разних економских 
грађевинских објеката (складишта за хемиска ђу-
брива, магацине итд.) и сл. 

2. На подношење захтева за за јам имају право 
све пољопривредне п р о и з в о ђ а ч а организације које 
жетву пшенице врше комбајнима и које под ита-
лијанском пшеницом имају засејано најмање 10 ха.' 

3. Уз захтев за за јам зајмотражиоци су дужни 
уместо инвестиционог елабората предвиђеног чланом 
18 став 1 Уредбе о зајмовима за инвестиције под-
нети: 

1) потврду органа управе општинског народног 
одбора надлежног за послове пољопривреде о укупч 
ним површинама засејаним италијанском пшеницом, 
о броју комбајна и о капацитету сушара, којима 
зајмотражилац располаже; 

2) идејне скице са предмером и предрачуном 
радова потребних за изградњу бетонских плоча, са 
ознаком локације ових плоча и објашњењем за шта 
ће се доцније оне употребити; 

3) обрачун потребних средстава за покриваче, 
с тим да површине ових покривача не могу бити 
веће од површина бетонских плоча које се буду 
градиле односно које већ постоје. 

4. Зајмови по овој наредби даваће се са роком 
исплате до 10 година уз каматну стопу од 3%. 

5. Корисници за јма дужни су у трошковима ин-
вестиција учествовати сопственим средствима у ви^ 
сини која је одређена важећим прописима м де-
поновати гарантни износ у висини од 5% од износа 
одобреног зајма за изградњу бетонских плоча. 

6. Зајмове по овој наредби Банка ће одобравати 
зајмотражиоцима из тачке 2 ове наредбе не упуштам 
јући се у оцењивање њихове кредитне способности, 
с тим што су зајмотражиоци д у ж н и - з а уредно от-
плаћиван^ зајма до 20 милиона динара обезбедити 
гаранцију општине, а преко овог износа — гарант 
цију среза. Банка може дозволити коришћење одо-? 
брених зајмова и пре добивања гаранције, с тим да 
су зајмотражиогта који нису у могућности да благо-
времено поднесу гаранцију, дужни поднети из јаву 
претседника општинског односно среског народног 
одбора да ће гаранцију дати накнадно а најдоцније 
у року од 30 дана од дана одобрења зајма. 

7. Захтеви за за јам по овој наредби могу се 
подносити у року од 10 дана од дана ступања на 
снагу ове наредбе. 

8. У свему осталом за одобравање зајмова по 
овој наредби в а ж е одредбе Уредбе о зајмовима за 
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инвестиције и осталих важећих прописе које се 
односе на зајмове за инвестиције. 

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

Бр. 07-13484 -'1 
Ш маја 1969 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

389. 
На основу тачке б Одлуке о условима и начину 

коришћења средстава којима федерација учествује 
у изградњи и опремању објеката одређених ф а к у л -
тета и института („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/59), 
савезни Државни секретари јат за послове финан-
сија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 
НАЧИНУ К О Р И Ш Ћ Е Њ А СРЕДСТАВА КОЈИМА 
ФЕДЕРАЦИЈА УЧЕСТВУЈЕ У ИЗГРАДЊИ И 
ОПРЕМАЊУ ОБЈЕКАТА ОДРЕЂЕНИХ ФАКУЛ-

ТЕТА И ИНСТИТУТА 
1. Налози издати на основу одредаба Одлуке о 

условима и начину коришћења средстава којима 
федерација учествује у изградњи и опремању обје-
ката одређених факултета и института (у даљем 
тексту: Одлука) за наплату на терет средстава ф е -
дерације 50% од износа грађевинских ситуација за 
радове извршене у 1959 години на објектима за по-
љопривредне, шумарске, ветеринарске и техничке 
факултете, односно за хемиске и физичке институте 
који служе универзитетима, а који објекти су "пред-
виђени за 1959 годину у Програму перспективне 
изградње универзитета у ФНРЈ, као и налози за 
наплату на терет средстава федерације 50% од из-
носа фактура за опрему набављену и испоручену 
у 1959 години и фактура за монтажу те опреме — 
подносе се истовремено са налозима за наплату 50% 
од износа грађевинских ситуација и фактура за 
набавку и монтажу опреме за исте објекте на те-
рет средстава народне републике. 

Налози из претходног става подносе се послов-
ној јединици Народне банке код које се извршују 
расходи за непривредне инвестиције народне ре-
публике. 

2. Уз налоге по одредбама претходне тачке, 
банци се подноси: 

1) ситуација за грађевинске радове односно 
фактура за опрему и монтажу опреме, из којих 
се докумената мора видети да су радови извршени 
односно испорука извршена у 1959 години; 

2) решене о одобрењу инвестиционог програма 
и решење о одобрењу главног пројекта од стране 
надлежне републичке комисије у смислу тачке 3 
Одлуке, а код објеката за које се према тачки 4 
Одлуке тражи и сагласност посебне комисије Се-
кретаријата Савезног извршног већа за просвету и 
културу — још и решење о тој сагласности; 

3) ако се ради о наплати фактуре за опрему — 
решење о извршеној ревизији списка опреме за 
коју је ревизија одређена у тачки 3 Одлуке. 

3. Наменску контролу утрошка средстава из 
тачке 1 Одлуке врши Народна банка, у ком циљу 
ће јој Секретаријат Савезног извршног већа за 
просвету и културу ставити на располагање списак 
објеката који су за 1959 годину предвиђени у 
Програму пер селективне изградње универзитета у 
ФНРЈ, са назначењем укупне вредности сваког 
објекта, укупне вредности опреме за сваки објекат, 
као и предвиђеног 'износа улагања у 1959 години 
за сваки објекат,. 

4. Пословне јединице Народне банке из става 2 
тачке 1 овог упутства извршаваће налоге на терет 
средстава федерације, а на начин 1Д)ји одреди 
Главна централа Нарддне банке. 

5. Ако су грађевинске ситуације односно ф а к -
туре за изградњу и опремање објеката из Одлуке, 
а за радове и набавке извршене у 1959 години, 
исплаћене до ступања на снагу Одлуке у целини 
на терет средстава народне републике, инвеститор 
ће поднети, уз. налог за наплату 50% од износа 
грађевинске ситуације односно фактуре на терет 
(федстава федерације, поред документације из тач-
ке 2 овог упутства, још и доказ да је грађевинска 
ситуација односно фактура исплаћена у целини на 
терет средстава народне републике. Такав налог за 
наплату извршиће пословна јединица Народне бан-
ке у корист средстава народне републике из којих 
је исплата извршена у целини. 

6. О извршеним исплатама на терет средстава 
федерације по одредбама Одлуке и овог упутства, 
Народна банка ће извештавати Секретаријат Са-
везног извршног већа за просвету и културу и са-
везни Државни секретар^ат за послове финансија 
тромесечно, и то по објектима из Програма пер-
с п е к т и в а изградње универзитета у ФНРЈ. 

7. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењује се 
од дана ступања на снагу Одлуке. 

Бр. 07-12538/1 
12 маја 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

390, 
На основу члана 6 Уредбе о југословенским 

стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и произвођачким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
0 ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ИСПИТИ-

ВАЊЕ ПРОКАЉИВОСТИ ЧЕЛИКА 
1. У издању Савезне комисије за стан дар диза-

цију доноси се следећи југословенски стандард: 
Испитивање прокаљивости чели- ^ 

ка (по Ј о т ш у - у ) — — — — — — ЈХЈ8 С.А2.051 
2. Наведени југословенски стандард објављ,ен 

је у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Овај јутословенски стандард ступа на снагу 
1 септембра 1959 године. 

Бр. 04-2227 
20 маја 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

391. 
На основу члана 6 Уредбе о југословенским 

стандардима, савезним прописима квалитета ппои-
звода и произвођачким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА И З ОБЛА-

СТИ л ШУМАРСТВА И ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
1. У издању Савезне комисије за стандардиза-

цију доносе се следећи југословенски стандарди: 



Страна 540 — Број 21 

Трупци. Трупци за фурнир Ф. Ора-
хови — — — — — — — — ЈТЈ8 Б.В4.030 

Шибице — — — — — — — ЈТЈ8 Б.Н9.020 
Испитивање везаног дрвета. Шпер-

плоче. Мерење грешака — — ЈТЈ8 Б.Л 1.061 
Испитивање везаног дрвета. Шпер-

плоче. Савојна чврстоћа — — ЈХЈб Б.А1.068 
Испитивање лесонит-плоча. Мерење 

грешака — — — — — — — ЈТЈ8 Б.А1.081 
Испитивање лесонит-плоча. Савојна 

чврстоћа — — — — — — ЈТЈ8 Б.А1.087 
Конзервисање дрвета. Импрегнација 

стубова за водове. Припрема и -
преузимање — — — — — Ј1Ј8 Б.Т4.021 

Конзервисање дрвета. Импрегнација 
стубова за водове креозотним уљем ЈХЈ8 Б.Т4.02? 

Амбалажа од дрвета. Летварица за 
ж а 5 е — — — — — — — ЈТЈ8 Б .Г 1.049 

Амбалажа од дрвета, Сандук за кекс ЈТЈ8 Б.П.050 
Амбалажа од дрвета. Сандук за па-

ковање шибица — — — — Ј Џ 8 БЛГ1.051 
2. Наведени југословенски стандарди објавље-

ни су у посебном издању Савезне комисије за стан-
дардизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на сна-
гу 1 јула 1959 године. 

Бр. 06-2228 
20 маја 1959 године 

Београд 
Претседник 

' Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р, 

На основу члана 2 Уредбе о организацији и 
раду Савезне комисије за стандардизацију („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 21/53) и члана 6 Уредбе о 
југословенским стандардима, савезним прописима 
квалитета производа и произвођачким специфика-
цијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна 
комисија еа стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ДРВЕНУ АМБАЛАЖУ 
1. Стављају се ван снаге југословен ски стандар-

ди донети Решењем о југословенским стандардима 
за дрвену амбалажу за воће и поврће („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 16/54), и то: 
Мала отворена плитка летварица — ЈХЈ8 Б.П.020 
Средња отворена плитка летварица — Ј1Ј8 БЛГ1.021 
Велика отворена плитка летварица — Ј1Ј8 Б.Р1.022 
Сандук за суве шљиве — — — ЈХЈЗ Б.Р1.034 

2. Југословенски стандарди наведени у тачки 1 
овог решења престају да в а ж е 30 јуна 1959 године. 

3. Југословенски стандарди наведени у тачки 
1 овог решења замењују се новим југословенским 
стандардима са следећим називима и ознакама: 
Амбалажа од дрвета. Мала отворена 

плитка летварица — — — — Ј1Т8 Б . П .020 
издање 1959 

Амбалажа од дрвета. Средња отво-
рена плитка летварица — — — ЈТЈЗ Б.П.021 

издање 1959 

Среда, 27 мај 1959 

Амбалажа од дрвета. Велика отворена 
плитка летварица .— — — — ЈХЈ8 Б.И.022 

издање 1959 
Амбалажа од дрвета. Сандук за 
суве шљиве — — — — — — Ј Ш Б.П.034 

издање 1959 
4. Југословенски стандарди из тачке 3 овог ре-

шења објављени су у посебном издању Савезне 
комисије за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

5. Југословенски стандарди из тачке 3 овог 
решења ступају на снагу 1 јула 1959 године. 

Бр. 06-2229 4 

20 маја 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне комисије за стандардмзаци ју, 

инж. Славољуб Виторовић, с, р. 

393. 

, На основу члана 6 Уредбе о југословенским 
стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и произвођачким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 17/51), Савезна комисија за 
ст ан д ард из аци ј у доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ЕКСЕРЕ 
1. У издању Савезне комисије за стандардиза-

цију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Грађевински ексери са глатком пљо-

снатом главом — — — — — ЈТЈ8 М.В4.020 
Грађевински ексери са упуштеном 

нарецканом главом — — — — Ј1ЈЗ,.М.В4.021 
Ексери са цилиндричном главом — ЈТЈ'8 М.В4.030 
Ексери са полуо^руглом главом — Ј1Ј8 М.В4.031 
Ексери са упуштеном глатком главом ЈХЈ8 М.В4.032 
Ексери за науглице — — — — ј ј ј з М.В4.040 
Ексери за кровне шкриљце — — Ј1Ј8 М.В4.045 
Ексера без главе са једним шиљком Ј1Ј8 М.В4.050 
Ексери са два шиљка — — — ЈТЈЗ М.В4.051 
Ексери за трску — — — — — ЈТЈ8 М.В4.060 
Ексери за бурад — — — — — ЈХЈ8 М.В4.065 
Ексери облика „ТЈ" — спонке — — ЈТЈ8 М.В4.070 
Ливачки ексери — — — — — ЈТЈ8 М.В4.080 
Тапетарски ексери — — — — Ј1Ј8 М.В4.085 
Ексери за кровну хартију — — — Ј1Ј8 М.В4.090 
Обућарски ексери - — — — — ЈХЈ8 М.В4.100 
Лимени теке — — — — — — ЈТЈ8 М.В4.101 
Ексери сечени — секанци — — — ЈТЈ8 М.В4.102 
Ж и ч а н и теке — — — — — — ЈТЈЗ М.В4.103 

2. Наведени јутоеловенски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за стандар-
д а аци ју, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови ју гос лов епски стандарди ступају на сна-
гу 1 августа 1959 године. 

Бр. 12-2230 
20 ма ја 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне ком!ИСнје за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с, р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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394. 
На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за 

инвестиције („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56), а 
по прибављеној сагласности савезног Државног се-
кретаријата за послове финансија, Југословенска 
инвестициона банка расписује 

XXXII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВБСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ, ПРОШИРЕЊА И РЕКОНСТРУК-

ЦИЈЕ ФАБРИКА ЦЕЛУЛОЗЕ И ПАПИРА 

1. Јутословенска инвестициона банка даваће по 
овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда инвестиционе зајмове за изградњу, проши-
рења и реконструкције фабрика целулозе и папи-
ра, и то првснствено са производњом на бази ли-
шћара. 

Зајмови из претходног става даваће се за про-
изводњу: 

1) сулфатне бељене и сулфитне целулозе; 
2) сулфатне небељене крафт-целулозе; 
3) полухемиске целулозе и дрвењаче; 
4) папира и картона, и то првенствено рото, 

натрон, омотно-амбалажних и 'специјалних танких. 
2. На овом конкурсу могу учествовати привред-

на предузећа и политичкотериторијалне јединице. 
3. Зајмови по овом конкурсу дају се под усло-

вима да се траженим зајмом и средствима кори-
сника зајма односно његовог јемца обезбеђује пот-
пуна изградња, проширење, или реконструкција 
објекта за који се тражи зајам. 

4. Зајмотражилац је обавезан учествовати у 
трошковима инвестиција и сопственим- средствима, 
као и положити гарантни износ, а према прописима 
важећим у време доношења одлуке о давању 
зајма. Зајмотражилац може понудити и веће уче-
шће у трошковима инвестиција од прописаног. 

5. Зајмови по овом конкурсу даваће се уз ка -
мату по стопи од 4°/о годишње. 

Рок враћања зајма не може бити дужи од 25 
година. 

6. Првенство при добивању зајма имаће зајмо-
тражиоци који: 

1) обезбеђују на јниже производне трошкове по 
јединици производа и већи рентабилитет у односу 
на укупна уложена средства и у односу на износ 
траженог зајма; 

2) имају на јниже трошкове инвестиција по је-
диници производа у односу на укупно потребна 
средства и у односу на износ траженог зајма; 

3) нуде краћи рок остварења редовне производ-
ње, рачунајући од тренутка одобравања инвести-
ционог зајма; 

4) нуде краћи рок отплаћиван^ зајма. 
Порушене фабрике које се обнављају и фабри-

ке код којих се врши реконструкција, ако испу-
њавају услове под 1 и 2 претходног става, имаће 
првенство над свим осталим зајмотражиоцима који 
испуњавају услове из претходног става. 

Банка може утврдити минимум рентабилитета 
у односу на укупна инвестиционе улагања, као и у 
односу на средства траженог зајма, испод кога се 
за јам не може одобрити, а поред тога може утвр-
дити максимум укупног инвестиционог улагања од-
носно инвестиционих улатања из траженог за јма 
по јединици производа преко кога се тражени за-
јам не може одобрити. 

Уз захтев за за јам за јмотражилац да је податке 
о објектима друштвеног стандарда — стању и по-
требама (станови, комунални објекти и сл.), као и 

на који начин ће обезбедити средства за евенту-
алну њихову изградњу. Ако зајмотражиоци под-
једнако испуњавају услове из претходних ставова, 
првенство ће имати за јмотражилац који има из-
грађене објекте друштвеног стандарда или који 
има мање потребе за улагањем у те објекте. 

7. Захтев за инвестициони за јам треба да са-
држи податке наведене у члану 16 Уредбе о зајмо-
вима за инвестиције, а подноси се на прописаним 
банчиним обрасцима. 

8. За јмотражилац уз захтев за за јам подноси 
инвестициони програм ревидиран и одобрен од ор-
гана надлежних за ревизију и одобрење инвести-
ционих програма. 

9. Зајмотражиоцу који је уз захтев за за јам 
поднео инвестициони програм а испуњава опште 
услове из конкурса, Банка може начелно да одо-
бри за јам у висини утврђеној на основу инвести-
ционог програма. 

Зајмотражиоцу се дефинитивно може одобрити 
зајам само на основу потпуног инвестиционог ела-
бората предвиђеног у тачки 10 овог конкурса. Б а н -
ка је обавезна да дефинитивно одобри за јам само 
ако је потпун инвестициони елаборат израђен у 
оквиру и према концепцијама утврђеним у инвести-
ционом програму и ако показатељи из потпуног 
инвестиционог елабората обезбеђују инвестиционом 
објекту приоритет који му је на основу инвести-
ционог програма одређен у смислу тачке 6 овог 
конкурса. 

10. Потпуни инвеетициони елаборат према чла-
ну 18 став 1 Уредбе о зајмовима за инвестиције 
може се поднети и уз захтев за зајам. 

Предмер уз идејни пројекат грађевинских ра-
дова треба да буде израђен по свим позицијама 
грађевинских, занатских и инсталатерских радова, 
из којих се може видети како се дошло до поједи-
них количина радова. Предрачун треба да буде из-
рађен по свим позицијама предмера, на основу ва-
жећих цена. Груби предмер и предрачун израђен 
на бази грубог прбдмера неће бити узети у обзир. 
За грађевинске радове уместо идејног пројекта 
може се поднети први део одобреног главног про-
јекта. 

Спецификација опреме треба да буде израђена 
са назначењем главних карактеристика, као и са 
назначењем цена за сваку позицију опреме (одво-
јено за увозну а одвојено за домаћу опрему) и тро-
шкова монтажних радова. 

11. За јмотражилац је дужан уз захтев за за јам 
поднети Банци изјаву надлежног органа политич-
котериторијалне јединице о обезбеђењу средстава 
за полагање гарантног износа и средстава за уче-
шће у трошковима инвестиција, ако му она та 
средства обезбеђује. 

12. Банка може условити одобравање зајма јем-
ством политичкотериторијалних јединица. 

13. Захтев за зајам, са потребном документа-
цијом, подноси се у 4 примерка, на јближој фили-
јали Југословенске инвестиционе банке. 

14. Захтеви за за јам по овом конкурсу могу се 
поднети најдоцније у року од 15 дана по објављи-
вању овог конкурса у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 332 
6 маја 1959 године 

Београд 

Југословенска инвестициона банка 
Г л а в н а ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор. Управног одбора, 

Аугустин Папић, с. р. Хасан Бркић, с. р. 
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395. 
На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за 

инвестиције („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56), а 
по прибављеној сагласности савезног Државног 
секретаријата за послове финансија, Југословенска 
пољопривредна банка доноси 

ИЗМЕНУ II КОНКУРСА 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ПОТПУНУ ИЗГРАДЊУ ЦЕНТАРА ЗА ПРОИ-

ЗВОДЊУ ЕЛИТНЕ ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ 

У II Конкурсу за давање инвестиционих зајмова 
из средстава Општег инвестиционог фонда за пот-
пуну изградњу центара за производњу елитне 
приплодне стоке („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/59) 
тачка X мења се и гласи: 

,,Х Захтеви за за јам по овом конкурсу могу се 
' подносити Банци до 31 маја 1959 године." 

О, бр. 55 
12 маја 1959 године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 
Никола Кмезић, с. р, Крсто Попивода, с. р, 

396. 
На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-

вестиције („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/58), а по 
прибављеној сагласности савезног Државног секре-
таријата за послове финансија, Јутословенска по-1 
љопривредна банка доноси 

ИЗМЕНУ III КОНКУРСА 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦЕНТАРА 

ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊИВАЊЕ КРАВА 

У ТИ Конкурсу за давање инвестиционих з а ј -
мова из средстава Општег инвестиционог фонда за 
изградњу и реконструкцију центара за вештачко 
осемењивање крава („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
13/59) тачка XI мења се и гласи: 

„XI Захтеви за за јам по овоме конкурсу могу 
се подносити Банци до 31 маја 1959 године." 

О. бр. 56 
12 маја 1959 године 

Београд 

Југословенска пољопривредна батака 
Ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор. Управног одбора, 
Никола Кмезић, с. р, Крсто Попивода, с. р. 

397. 
На основу члана 75ј Уредбе о трговинској де-

латности и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
12/58 и 16/58) и тач. 1, 2, З, 5 и 6 Наредбе о дого-
варању о ценама по којима ће привредне органи^ 
зације куповати пољопривредне производе од за -
дружних и пољопривредних произвођачких орга-
низација („Службени лист ФНРЈ1"', бр. 19/58), прет-
ставници Савеза т р о в и н с к и х комора Југославије^ 
Савеза пољопривредно-шумарских комора Југосла-
в а е, Савезне спољнотрговиноке коморе, Савезне 
и н д у с т р и ј е коморе и Главног задружног савеза 
Ф Н Р Ј постигли су 

Д О Г О В О Р 
О НАЈВИШОЈ ЦЕНИ ПО КОЈОЈ ЋЕ ПРИВРЕДНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ КУПОВАТИ СУВУ КАМИЛИЦУ 

У 1959 ГОДИНИ 

1. Претставници Савеза т р о в и н с к и х комора 
Југославије, Савеза пољопривредно-шумароких ко-
мора Југославије, Савезне опољнотрговиноке комо-
ре, Савезне и н д у с т р и ј е коморе и Главног задру-
жног савеза Ф Н Р Ј на састанку одржаном 12 маја 
1959 године договорили су се да на јвиша цена по 
којој привредне организације које се баве проме-
том и прерадом сувог цвета камилице могу купо-
вати суву камилицу од земљорадничких задруга, 
пословних савеза и пољопривредних произвођачких 
организација у 1959 години буде 500 динара. 

Ова цена подразумева се за 1 кг суве камили-
це, паковано у сандуцима од по 50 кг нето тежине, 
франко утоварено у вагон, шлеп или друго пре-
возно средство по избору купца, а за квалитет при-
ма, сходно условима Р ћ Ј II (Југословенска фарма-
копеја, II издање). 

2. Овај договор је обавезан на основу члана 
75л за све привредне организације (купце и про-
давце) из члана 75ј став 1 Уредбе о трговинској 
делатности и трговинским предузећима и радњама. 

3. Овај договор ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 03-2000 
12 маја 1959 године 

Београд 

За Савез т р о в и н с к и х комора 
Југославије 
Претседник, 

Тодор Вујасиновић, е. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 18 од 30 априла 1959 године објављује: 

Одлуку о разрешењу од дужности појединих 
чланова Савета Уметничке академије у Београду и 
избору нових чланова; , 

Уредбу о.организацији и раду Државног секре-
таријата за робни промет; 

Решење о одређивању броја и именовању чла-
нова Савета Управне школе у Београду; 

Наредбу о ограничењу брзине кретања мотор-
низ возила на деоницама путева I, реда бр. 2 и 3 
Параћин — Белотинце. 
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У броју 19 од 9 маја 1959 године објављује: 
Уредбу о издавању шумских површина за из-

летишта, одмаралишта и за шумске појасеве; 
Одлуку о условима и начину спровођења кон-

курса за упис на више стручне школе; 
Одлуку о условима и начину спровођења кон-

курса за упис ученика у гимназију, стручне школе 
и школе за образовање наставника; 

Решење о одређивању претставника друштвене 
заједнице у управљању Продуктном берзом у Новом 
Саду; 

, Исправку Уредбе о издавању соба туристима 
и путницима од стране домаћинстава. 

У броју 20 од 16 маја 1959 године објављује само 
записнике седница Народне скупштине Народне Ре-
публике Србије. 

У броју 21 од 18 маја 1959 године објављује: 
Уредбу о оснивању Института за воћарство; 
Уредбу о оснивању Ветеринарског института; 
Уредбу е продужењу рада Завода за пољопри-

вреду истраживања у Новом Саду као научне уста-
нове под именом: Институт за ратарство у Новом 
Саду; 

Уредбу о оснивању Института за ратарство у 
Београду; 

Уредбу е оснивању Института за шумарство; 
Одлуку о покривању вишкова расхода над при-

ходима среских завода за социјално ос^Јурање на-
сталих у 1958 години; 

Одлуку о издвајању дела вишкова среских за-
вода за социјално осигурање остварених у 1958 го-
дини за покривање вишкова расхода над приходима 
пасивних среских завода за социјално осигурање. 

У броју 22 од 23 маја 1959 године објављује: 
Уредбу о оснивању Завода за геолошка м гео-

физичка истраживања „Јован Жујовић" ; 
Одлуку о додељивању и расподели средстава за 

побољшање услова коришћења годишњег и других 
одмора; 

Решен,е о именовању чланова савета Института 
за шумарство; 

Решење о именовању чланова савета Института 
оа воћарство; 

Решење о именовању чланова савета Института 
за ратарство у Београду; 

Решење о именовању чланова савета Завода за 
геолошка и геофизичка истраживања „Јован Ж у -
јовић"; 

Решење о именовању чланова савета Института 
за ратарство у Новом Саду; 

Решење о именовању чланова савета Института 
за повртарство у Смедеревској Паланци; 

Решење о именовању чланова савета Института 
ва механизацију пољопривреде; 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о при-
вредним делатностима које се сматрају сличним за-
натској радиности; 

Правилник о изменама Правилника о посебним 
условима за оснивање, обнављање и прошириван^ 
услужних стругара; 

Упутство о легитимацији шумарских инспектора. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 14 од 30 априла 1959 године објављује: 

Уредбу о издавању приватних соба туристима 
и путницима; 

Одлуку о пријемним испитима апсолвента од-
ређених школа за упис на одговарајући факултет 
Универзитета у Љубљани; 

Одлуку о оснивању Уреда за мањинска питања; 
Решење о изменама и допунама Решења о осни-

вању Завода за рехабилитацију инвалида. 

У броју 15 од 14 маја 1959 године објављује: 
Одлуку о одређивању места за која да је сагла-

сност са потврдом урбанистичког програма Секре-
таријата Извршног већа за урбанизам, станбену из-
градњу и комуналне послове; 

Решење о именовању претседник , потпретсед-
ника и чланова Управног одбора Народне банке 
Ф Н Р Ј — централе за Н Р Словенију у Љубљани; 

Решење о именовању претседника и чланова 
Управног одбора Шумског фонда Н Р Словеније; 

Решење о именовању помоћника секретара у 
Секретаријату Извршног већа за саобраћај; 

Решење о допунском именовању чланова у К о -
мисији НРС по члану 172 Закона о пензиском оси-
гурању; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о извршењу Закона о оружју. ^ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Х е р ц е г о в и х " у броју 13 од 4 маја 1959 године нема 
службеног дела. 

У броју 14 од 8 маја 1959 године објављује: 
Правилник о изградњи, минимуму уређаја х 

опреме угоститељеких предузећа и радњи; 
Наредбу о утврђивању распона -за одређивање 

висине пашарине на планинским пашњацима у 
1959 години. 

У броју 15 од 15 маја 1959 тодипе нема службе-: 
ног дела. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

,„Службен весник Народне Републике Македони-
је44 у броју 11 од 3 априла 1959 године објављује! 

Решење о изменама Решења о оснивању Од-
бора за зајмове из Републичког инвестиционог 
фонда при Јутоеловенској инвестиционог банци — 
Централи за НРМ — Скопље и о именовању чла -
нова Одбора; 

Решење о одређивању објеката за које ће ко-
мисију за технички преглед изведених грађевин-
ских објеката оснивати Републички грађевински 
инспектор ат. 

У броју 12 од 10 априла 1959 године објављује: 
Решење о именовању чланова Савета Управне 

школе у Скопл,у; 
Решење о постављењу директора Преносног е -

лектричног предузећа „Електронуг" у Скопљу — у 
оснивању; 

Решење о одређивању завода за испитивање 
здравственог састава и квалитета семенске робе; 

Решење о именовању чланова Привременог са-
вета Фолклорног института у Скопљу; 

Решење о именовању чланова Привременог са-
вета Института за националну историју; 

Решење о одобрењу оснивања и рада Удруже-
ња нижих шумарско-техничких кадрова Народне 
Републике Македоније. 

У броју 13 од 18 априла 1959 године, објављује: 
Одлуку о утврђивању републичких прописа који 

еу престали да важе; 
Решење о именовању чланова Савета Ансамбла 

народних игара "и песама НРМ „Танец" у Скопљу. 
У броју 14 од 25 априла 1959 године објављује: 
Указ о проглашењу Закона о меринизацији, са 

текстом истог закона; 
Указ о проглашењу Закона о вештачком осеме-

њавању крава, са текстом истог закона; 
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Указ, о проглашењу Закона о уређивању имо-
винских односа насталих са-мовласним заузимањем 
земљишта у оггштенародној имовини, са текстом 
истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о општинском при-
резу, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона 6 радним односима 
кућних помоћница, са текстом истог закона; 

Решење о допуни Решења о одређивању завода 
који ће вршити испитивање здравственог састава и 
квалитета семенске робе; 

Правилник о висини посебног додатка за сани-
тарне инспекторе. 

У броју 15 од 29 априла 1959 године објављује: 
Указ о проглашењу Закона о рибарству, са тек-

стом истог закона; 
Решење о формирању Одбора за кредите при 

Југословенокој пољопривредној банци — фили јали 
у Скопљу и именовању чланова одбора. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 9 од 10 априла 1959 године, објављује: 

Одлуку о распореду средстава за непривредне 
инвестиције у 1959 години; 

Одлуку о начину коришћења Друштвеног инве-
стиционог фонда Народне Републике Црне Горе и о 
одређивању минималних каматних стопа и рокова 
за отплату зајмова; ' 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о одређивању положајник плата службеника про-
светних установа који се налазе на положајима и 
категорисању тих положаја ; -

Упутство о измени и допуни Упутства о хоно-
рарно ј настави у школама и брбју редовних часова; 

Наредбу о одређивању установа на територији 
Народне Републике Црне Горе у којима се може 
вршити испитивање животних намирница; 

Решење о именовању претседника и чланова 
Савета за просвету Народне Републике Црне Горе; 

Решење о именовању чланова Савета за избор 
филмова предузећа „Зета филм"; 

Решење о укидању Решења о издавању риболов-
ног забрана „Слап Зете". 

У броју 10 од 17 априла 1959 године, објављује: 
Указ о проглашењу Закона о шумама, са текстом 

истог закона; 
Указ а проглашењу Закона о расправљању 

узурпација земљишта у општенародној имовини, са 
текстом истог закона; 

Решење о разрешењу државног секретара за 
послове финансија и секретара Секретаријата за 
индустрију Извршног већа и о постављењу држав-
ног секретара за послове финансија и секретара 
Секретаријата за индустрију Извршног већа; 

Решење о разрешењу досадашњег и именовању 
новог п р е т с е д н и к Савета за просвету и претседника 
Савета за социјалну политику и комуналне послове 
Н Р ЦГ. 

ПАЖЊА ПРЕТПЛАТНИЦИМА 
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ" 

С обзиром да претплата на „Службени лист 
ФНРЈ" за 1959 годину износи 2.000 динара, о чему 
смо претплатнике већ обавестили у броју 45/1958, 
позивају се они претплатници који су уплатили 
само 1.700 динара за 1 примерак, да разлику од ЗОО 
динара одмах доплате на жиро рачун бр. 101-11/1-30, 
како не би долазило до обуставе отпреме листа. 
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379. Уредба о давању кредита и зајмова зем-
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цију са индивидуалним пољопривредним 
произвођачима — — — — — — — 533 

380. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
организацији и раду Савезног извршног 
већа — — — — — — — — — — 534 

381. Уредба о измени Тарифе пореза на про-
мет — — — — — — — — — — 534 

382. Одлука о отварању Конзулата Федора-
тивне Народне Републике Југо славије у 
Водиез беапх Реп! у Аргентини — — 534 

383. Одлука о условима употребе средстава 
Општег инвестиционог фонда за станбену 
изградњу у рудницима угља — — — 535 

384. Одлука о именовању новог члана Одбора 
за привреду Савезног извршног већа — 535 

385. Одлука о одређивању органа за имено-
вање чланова Савета Југословенске на -
родне армије за научни рад — — — — ^35 

386. Решење о образовању Савезне комисије 
за прихватање жетве — — — — — 535 

387. Пречишћени текст Уредбе о матери јалној 
одговорности војних лица и грађанских 
лица на служби у Југословенској народ-
ној армији- — — — — — — — — 536 

388; Наредба о давању инвестиционих зајмова 
без конкурса из средстава Општег инве-
стиционог фонда за изградњу бетонских 
плоча и за набавку покривача, за потребе 
сушења италијанске пшенице пожњевене 
комбајнима — — — — — — — — 538 

389. Упутство за спровођење Одлуке о усло-
вима и начину коришћења средстава ко-
јима федерација учествује у изградњи и 
опремању објеката одређених факултета 
и института — — — — — —, — — 539 

390. Решење о југословенском стандарду за 
испитивање прокаљивости челика — — 539 

391. Решење о југословенским стандардима из 
области шумарства и дрвне индустрије 539 

392. Решење о југословенским стандардима за 
дрвену амбалажу — — — — — — 540 

393. Решење о југословенским стандардима за 
ексере — — — — — — — — — 540 

394. XXXII Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестицио-
ног фонда за изградњу, проширења и 
реконструкције фабрика целулозе и па-
пира — — — — — — — — — 541 

395. Измена II Конкурса за давање инвести-
ционих зајмова из средстава Општег ин-
вестиционог фонда за потпуну изградњу 
центара за производњу елитне приплод-
не стоке — — — — — — — — — 542 

396. Измена III Конкурса за давање инвести-
ционих зајмова из средстава Општег ин-
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397. Договор о на јвишој цени по којој ће при-
вредне организације куповати суву ками-
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