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69. 
На основу чл. б, 91, 102, 114 и Ив—118 Уредбе о 

порезу на доходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 
и 16/58), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ЗА 1959 

ГОДИНУ 
1. Порез еа доходак од пољопривреде разрези-

ваће се по следећим стопама: 
На пореске основице Плаћа се порез по стони 

преко до 
30.000 — — — — — 9°/о 

30.00-0 50.000 — — — — — 10% 
50.000 80.000 — — — — — 11% 
80.000 120.000 — — — — — Ш о 

На пореске основице Плаћа се порез по стопи 
преко до 

120.000 160.000 — — — — — 14% 
160.000 200.000 — — — — — 16% 
200.000 250.000 — — — — — 18% 
250.000 300.000 — — — — — 20% 
300.000 400.000 — — — — — . 22% 
400.000 500.000 — — — — — 24% 
500.000 600.000 — — — — — 27% 
600.000 700.000 — — — — — 30% 
700.000 800.000 — — — — — 35% 
800.000 — — — 40% 

2. Порез на доходак од самосталних занимања 
и имовине, сем у случајевима за које су овом одлу-
ком одређене друкчије стопе пореза или порез у 
сталном износу, разрезивао се по следећим стопама: 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 
преко до 

30.000 12% 
30.000 50.000 3.600 + 17% од износа преко 30.000 
50.000 80.000 7.000 Ч- 19% м п п 50.000 
80.000 120.000 12.000 Ч- 22% п п п 80.000 

120.000 160.000 21.700 ч- 26% п п п 120.000 
160.000 200.000 31.900 ч- 35% п п п 160.000 
200.000 250.000 45.900 ч- 38% п п п 200.000 
250.000 300.000 64.900 ч- 42% п п п 250.000 
300.000 400.000 85.900 ч- 46% п м п 300.000 
400.000 500.000 131.900 н- 50% п п V И 400.000 
500.000 600.000 181.900 ч- 54% п II п 500.000 
600.000 ^ 700.000 235.900 н- 58% п п 600.000 
700.000 800.000 293.900 ч- 61% п П п 700.000 
800.000 900.000 354.900 64% п п ,п 800.000 
900.000 1,000ЛИЗО 418.900 н- 67% п п п 900.000 

1,000.000 485.900 70% п п п 1,00)0.000 

3. Пооез на доходак у сталном износу наплаћи-
ваће се од носача, тестераша, уличних продаваца 
новина, срећака и других производа, од чистача 
обуће који. раде без сталног пословног места (лока-
ла), од занатлија и осталих лица која се баве вр-
шењем услуга без сталног пословног места (локала), 
као и од других лица која се баве сличним посло-
вима претежно употребљавајући сопствену теле-
сну снагу, ако се ти послови не врше у повременом, 
привременом односно допунском радном односу. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија може донети ближе прописе о категоријама 
занимања и условима за плаћање пореза на дохо-
дак од стране лица која се баве пословима из прет-
ходног става или ,другим сличним пословима. 

Висину пореза у сталном износу по категорија-
ма пореских "обвезника одређује срески народни 
одбор, 

У НР Црној Гори висину пораза на доходак у 
сталном износу по категоријама пореских обвезни-
ка одређује општински народни одбор. 

Порески обвезници који плаћају порез у стал-
ном износу, не плаћају порез на промет. 

Порез на доходак у сталном износу који пла-
ћају лица социјално осигурана по основу садашњег 
или ранијег радног односа и лица која остварују 
приходе изједначен са личним дохоцима из рад-
ног односа, не утиче на њихова права на основу 
социјалног осигурања (право на додатак на децу 
и друга права). 

4. Порез на доходак по стопи од бруто прихода 
плаћа се: 

1) на приходе ОД добитака при онкл адама и дру-
гим играма на срећу-— по стопи од 15%; 

2) на приходе заступника Југословенске лутрије 
од продаје срећака, као и на приходе грађана који 
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нису заступници Југословен сие лутрије од продаје 
срећака других приређивача — по стопи, од 12%; 

3) на^приходе повереника осигурања Државног 
осигуравајућег завода који са тим заводом нису у 
радн.ом односу — по стопи од 15%; 

4) на приходе од провизија пословних агената и 
повереника издавачких предузећа које они остваре 
продајом књига, часописа и других публикација тих 
предузећа, ако ти агенти и повереници нису у рад-
ном односу са издавачким предузећима — по стопи 
од 15%, а на провизије које та лица остваре од са-
купљања огласа за објављивање у књигама, часо-
писима и другим публикацијама издавачких пре-
дузећа — по стопи од 25%; 

5) на приходе транспортних и обалских радни-
ка, као и на приходе других лица која врше уто-
вар, истовар и пренос робе, претежно употребља-
ва јући сопствену телесну снагу, привредним, дру-
штвеним и другим организацијама, државним ор-
ганима и установама, ако нису у радном односу са 
,тим организацијама, органима и установама и ако 
не плаћају порез у сталном (фиксном) износу по 
стопи од 15%; 

6) на приходе од превозничке делатности као 
споредне делатности у пољопривреди, остварене од 
државних органа и установа, установа са самостал-
них финансирањем, привредних, задружних и дру-
штвених организација или од приватних лица која 
су дужна водити пословне књиге — по стопи од 30%; 

7) на приходе од превозничке делатности као 
споредне делатности у пољопривреди, остварене 
искључиво од превоза млека за рачун прив-редних 
и задружних организација — по стопи од 10%; 

8) на приходе које остварују пољопривредна до-
маћинства од државних органа и. установа, устано-
ва са самосталним финансирањем, привредних, за-
дружних или друштвених организација, кад пре-
носе дрва или други материјал на товарним коњи-
ма, магарцима и мазгама по шумским путевима, про-
копима или усецима — по стопи од 20%; 

9) на приходе које остварују сабирани отпадака 
кад отпатке продају привредним организацијама са 
којима нису у радном односу — по стопи од 8%; 

10) на приходе од рада на парче (рад на „сиц") 
у кући радника, које та лица остваре од привред-
них, друштвених и других организација, државних 
органа и установа, грађанских правних лица или 
грађана који су обавезни да воде пословне књиге, 
са којима нису у радном односу — по стопи од 20%; 

11) на приходе од путујућих забавних радови и 
од давања приредаба — по стопи од 20%. 

На приходе на које се коначно обрачунава и 
плаћа порез на доходак у проценту од промета или 
бруто прихода по одредбама ове тачке, не плаћа се 
порез на промет, сем на приходе од путујућих за-
бавних радњи и од давања приредаба. 

Приликом израчунавања пореза на доходак на 
приходе од путујућих забавних радњи и од давања 
приредаба, пореска основица смањује се за одгова-
рајући износ пореза на промет. 

Порез на доходак који се коначно обрачунава и 
Наплаћује у проценту од бруто прихода по одредба-
ма ове тачке, не утиче на стицање и губљење права 
која зависе од висине пореза на доходак. 

5. Порез на доходак на повремене приходе и на 
приходе који нису били опорезовани у ранијим го-
динама (чл. 90 и 122 Уредбе о порезу на доходак) 
плаћа се: 

пореску основицу По стопи од 
до 50.000 динара — 30% 
и 100.000 п — 35% 
те 200.000 те — — — 40% 
те ^ 300.000 те — — 45% 
те 400.000 п — , — — 50% 
те 600.000 те — 55% 
те 800.000 те — — 60% „ 1,000.000 те . — 65% 

преко 1,000.000 19 — — — 70% 

в. Порез на употребу туђе радне снаге плаћа се 
по стопи од 4% по једном раднику за годину дана. 

7. Порез на доходак према стварној пореској 
основици не може бити већи од пореза по најбли-
жој нижој пореској стопи примењеној на њену нај-
вишу основицу, увећаног разликом између стварне 
пореске основице и највише основице на коју се 
примењује непосредно нижа пореска стопа. 

8. У погледу' пореза који се наплаћује путем 
обуставе приликом исплате прихода (тачка 4), одлу-
ка ће се примењивати од дана њеног ступања на 
снагу. 

У осталим случајевима ова одлука ће се приме-
њивати нг разрез пореза за 1959 годину. „ 

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 27 
31 јануара 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

70. 
На основу чл. 4, 7 и 23 Закона о савезном бу-

џету за 1959 годину (,.Службени лист ФНРЈ", 
бр. 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА ИЗ ЧЛ. 4, 7 и 23 ЗА-
КОНА О САВЕЗНОМ БУЏЕТУ ЗА 1959 ГОДИНУ 

1. Савезни органи и установе који у оквиру своје 
делатности у 1959 години предвиђају службена пу-
товања у иностранство, учешће на међународним 
састанцима и конференцијама, као и размену струч-
њака са иностраним установама и организацијама, 
могу користити буџетом за то предвиђена средства 
само на основу програма који одобрава Одбор за 
буџет и службеничка питања Савезног извршног 
већа. 

Одбор за буџет и службеничка питања може 
образовати комисију која ће претходно разматрати 
програме органа и установа и давати одбору ми-
шљење о њима. 

Наредбодавац по предрачуну Савезног извршног 
већа ставиће органима и установама путем посебног 
акредитива на располагање средства потребна за 
остваривање програма које одобри Одбор за буџет 
и службеничка питања. 

Одредбе претходних ставова не односе се на 
органе којима су у њиховим предрачунима предви-
ђена средства за расходе наведене у ставу 1 ове 
тачке. 

2. Средства предвиђена у буџету за 1959 годину 
за стипендије, за слање службеника на специјали-
зацију и ради учења страних језика у иностранство 
службеника појединих органа и установа, користиће 
се према распореду који утврђује Секретари!ат Са-
везног извршног већа за општу управу у сагласности 
са Одбором за буџет и службеника питања Са-
везног извршног већа. 

Расходи за потребе из става 1 ове тачке пад Р, ЧУ 
на терет средстава предвиђених у партији 5—124 
поз. 1 и 2 предрачуна Секретаријата Савезног извр-
шног већа за општу управу. Наредбодавац по пред-
рачуну Секретаријата Савезног извршног већа за 
општу управу може' појединим органима и устано-
вама ставити на располагање потребна средства пу-
тем посебног акредитива. 

Одредбе претходних ставова ове тачке не од-
носе се на органе и установе којима су у њиховим 
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предрачунима предвиђена средства за расходе на-
ведене у ставу 1 ове' тачке. ^ 

3. Установе са самостални^! финансирањем могу 
користити средства предвиђена у својим предрачу-
нима за расход^ из члана 23 Закона о савезном 
буџету за 1959 годину само по поступку предвиђе-
ном у тач. 1 и 2 ове одлуке. 

4. Овлашћује се Одбор за буџет и службениче 
питања да одобрава програме хонорарног рада у 
смислу члана 7 Закона о савезном буџету за 1959 
годину, на основу којих ће се користити средства 
предвиђена у предрачунима савезних органа и уста-
нова за исплату хонорара. 

Одбор може образовати комисију која ће прет-
ходно разматрати програме које одбору подносе 
органи и установе и давати мишљење- о њима. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 26 
31 јануара 19159 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

7 1 -
На основу члана 98 Основног закона о буџетима 

(„Службени - лист ФНРЈ", бр. 13/56) и тачке 2 главе 
ХУЈИ Савезног друштвеног плана за 1959 годину, 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
- О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНОГ РЕЗЕРВНОГ 

ФОНДА НОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИ-
НИЦА И О ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТА ОПШТИНА' 
МА ЗА ИСПЛАТУ ОБАВЕЗА ЗДРАВСТВЕНИМ 

УСТАНОВАМА 
1. Народне републике, срезови и општине могу 

у смислу члана 98 став 2 Основног закона о буџе-
тима средства свог сталног резервног фонда обра-
зована до краја 1958 године употребити за исплату 
својих обавеза према здраветвеним установама које 
су до краја 1968 године настале на основу одредбе 
члана 2 став 1 Закона о надлежности народних од-
бора општина и срезова („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/57) и одредаба Одлуке о финансирању и по-
словању здравствених установа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 14/53). 

Средства сталног резервног фонда могу се упо-
требити за сврхе из претходног става ако се оба-
везе према здравственим установама не могу из-
мирити из средстава 6% буџетске резерве на осно-
ву Одлуке о употреби средстава 6°/о буџетске ре-
зерве, образоване из прихода буџета народних ре-
публика, аутономних јединица, срезова и општина 
за 1958 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/58). 

2. Аутономне јединице и срезови могу из сред-
става свога сталног резервног фонда давати дота-
ције и позајмице за исплату обавеза према здрав-
ственим установама оним општинама које нису у 
могућности да обавезе према здравственим устано-
вама измире из средстава предвиђених у претход-
ној тачки. 

3. Општинама које после употребе средстава 
из претходних тачака не измире обавезе према 
здравственим установама, банка може одобрити по-
себан наменски кредит за исплату тих обавеза. 

Кредит из претходног става банка ће одобрити 
ако су за исплату обавеза здравственим установама 

претходно употребљена средства из тачке 1 и ако 
је за исплату обавеза општина употребљено најма-
ње 50°/о од средстава сталног резервног фонда ауто-
номне јединице или среза (тачка 2). 

4. Рок за исплату кредита одобреног по тачки 3 
ове одлуке не може бити дужи од три године. Отпла-
ћиван^ одобрених кредита вршиће се у полуго-
дишњим оброцима почев од .1 јануара 1960 године. 
Камата ће се обрачунава^ по стопи од 1%. 

5. Народне републике, аутономне јединице, сре-
зова и општине могу у смислу члана 98 став 2 
Основног закона о буџетима средстава сталног ре-
зервног фонда употребити и за исплату обавеза на-
сталих до краја 1968 године за издржавање шти-
ћеника у домовима социјалног старања (деце палих 
бораца и жртава фашистичко? терора, деце без ро-
дитеља, старих и изнемоглих лица и сл.). 

6. Савезни Државни секретаријата за послове 
финансија може, према потреби, издавати ближа 
упутства за спровођење ове одлуке. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 28 
31 јануара 1969 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретоедник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р̂  

72. 

На основу тачке 18 одељак 3 главе XVII Саве-
зног друштвеног плана за 1950 годину, Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ ЗАЈМОВА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА ИЗГРАДЊУ КО-

ШЕВА ЗА КУКУРУЗ У 1959 ГОДИНИ 
1. Из средстава Општег инвестиционог фонда 

одобраваће се у 1959 години зајмови за изградњу 
кошева и магацина за смештај кукуруза до укупног 
износа од 1 милијарде динара. 

2. Зајмове из претходног става одобраваће Ју-
гословенска пољопривредна банка односно Југосло-
венска инвестиционе банка из средстава предви-
ђених у одредби 2 тачка 2 одељак 3 и у одредби в 
тачка 2 одељак 3 главе XVII Савезног друштвеног 
плана за 1959 годину. 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија, савезни Државни секретари јат за послове 
робног промета и Секретари јат Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство утврдиће изно-
се који ће се за намене из тачке 1 ове одлуке упо-
требити из средстава Општег инвестиционог фонда 
предвиђених за инвестиције у области пољопривреда 
де односно за инвестиције у области трговине, угоч 
ститељства и туризма. 

3. Зајмови ће се давати привредним организам 
ци јама које се баве производњом или прометом ку^ 
куруза ако за изградњу коша односно магацин^ 
обезбеде најмање 30% од његове вредности из сво^ 
јих средстава или из средстава добивених из бул 
џета или фондова народне републике, среза односно 
општине. 

4. Ближе услове и начин одобравања зајмова 
прописаће савезни Државни секретари јат за посло-
ве финансија у сагласности са савезним Државним 
еекретариј атом за послове робног промета и Секре-
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таријатом Савезног извршног већа за пољопривре-
ду и шумарство. 

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 31 
31 јануара 1969 године 

Београд ^ 
Савезно извршно веће 

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

73. 

На основу одредбе 1 тачка 1 главе XXII Саве-
зног друштвеног плана за 1959 годину и става 8 
члана 18 Закона о средствима привредних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57 и 46/58), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕ-
НА ЗА ДОМАЋУ ВУНУ МЕРИМО ИДОЛУ МЕРИНО 
И О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 

ПРОМЕТОМ ТЕКСТИЛНИХ СИРОВИНА 

1. Највише продајне цене по којима откупна 
предузећа могу продавати домаћу вуну квалитета 
мерило и полу мерило јесу: 

Дин/кг 
1) зл чисто мерино вуну, неправу према 

јутословенском стандарду Ј1Ј8 8В1.011-56, 
квалитетне ознаке I, а за рандман 
прања 40% — — — — — — — — 1.500 

2) за полумерино вуну, непрану, према ју-
гослоеенсиом стандарду ЈТЈ5 8В1.011-56, 
квалитетне ознаке 1а и 16, а за рандман 
прања 45% — — — — — — — 1^50 
Предње цене подразумевају се' за белу, здраву 

рунску вуну, суву и чисту,' без ножних коврџа. 
Ако је рандман прања изнад или испод радома-

на назначених у ставу 1 под 1 и 2, цене наведене 
у истом ставу сразмерно се повећавају односно сма-
њују. . 

За вуну у боји цена се смањује за 20%. 
У свему осталом важе одредбе тачке III Одлу-

ке о одређивању највиших продајних цена за од-
ређене производе („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/56 
и 34/57). 

Цене из ове тачке подразумевају се франко 
железничка или паробродска станица откупног пре-
дузећа. 

2. Све привредне организације и установе које 
непосредно увозе памук и вуну било за чији рачун, 
дужне су приликом продаје непосредно кориснику 
зарачунавати на име доприноса за из једначење 
цена следеће износе: 

1) за егренирани памук из увоза Дин 8 по кг 
2) за вуну из увоза 2,5% од фактурног износа 

Урачунатог франко вагон југословенска граница. 
Ове износе умлатиће привредне организације и 

установе из става 1 ове тачке на посебан рачун за 
изједначавање пена домаћих и увозних текстилних 
сировина код Народне банке — Главна централа. 

3. Текстилна индустрија предузећа која се 
баве прерадом домаћег егренираног памука и до-
маће вуне мерино и полумерино могу користити 
средства из тачке 2 ове одлуке, и то: 

1) за домаћи егренирани памук: Дин/кг 
а) I класе, тј. бео до врло мало мрљав — 130 
б) II класе тј. мало мрљав до мрљав- одно-

сно сив — — — — — — — — 120 

в) III класе, тј. обојен до жуто-смеђ — — 115 
2) за белу, здраву вуну, суву и чисту, 

без ножних коврџа, база прана вуна: 
а) мерено према југословенском стандарду 

Ј1ЈЗ 5В1.011-56, квалитетне ознаке I — 1.600 
б) полумерино према југословенском стан-

дарду Ј1Ј8 8В1 011-56, квалитетне озна-
ке 1а и 16 — — — — — — — ево 

За ниже квалитете горњи износи емањају се 
сразмерно набавној цени према тачки 1 ове одлуке. 

Текстилним индустриским предузећима из ста-
ва 1 ове одлуке исплатиће се износи наведени у том 
ставу за све количине домаћег егренираног памука 
и домаће вуне мерило и полумерино, купљене не-
посредно од привредних дрганизација и установа 
овлашћених за промет домаћег памука и вуне. 

Исплате износа из става \у ове тачке могу се 
вршити у оквиру расположивих средстава на посеб-
ном рачуну за из једначење цена домаћих и увозних 
текстилних сировина код Народне банке — Главна 
централа. Ако ова средства нису довољна, савезни 
Државни секретари јат за послове робног промета, 
на предлог Секретаријата Савезног извршног већа 
за индустрију, може допринос за из једначење цена 
из тачке 2 ове одлуке повећати до висине која 
обезбеђује пуну исплату износа из тачке 3 ове 
одлуке. 

4. Произвођача привредне организације не мо-
гу по основу плаћених износа из тачке 2 ове одлу-
ке повишавати продајне цене својих финалних про-
извода. 

5. Ближе прописе о уплаћиван^ и коришћењу 
средстава из тач. 2 и 3 ове одлуке доноси савезни 
Државни секретар^ ат за послове финансија, у са-
гласности са савезним Државним се к ре тариј атом за 
послове робног промета и Секретаријатом Савезног 
извршног већа за индустрију. 

6. Ближе прописе за спровођење одредаба из 
тач. 1 и 4 ове одлуке доносиће, по потреби, савезни 
Државни секрет ари јат за послове робног промета, 
у сагласности са савезним Државним секретариј а-
том за послове финансија и секретаријата^ Са-
везног извршног већа за индустрију и за пољопри-
вреду и шумарство. 

7. Одредбе тачке 2 ове одлуке примениће се на 
све количине памука и вуне увезене и оцарињена 
од 1 јануара 1959 године, а одредбе тачке 3 одлуке 
— на количине вуне из етрига 1959 године односно 
на количине памука бербе 1959 године. 

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

Р. п. бр. 30 
31 јануара 1959 године 

Београд 
Савезно извршно, веће 

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

74. 
На основу члана 119 став 2 Закона о државној 

управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊУ СЕКРЕТАРИЈАТА САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ИНДУСТРИЈУ ДА ПРОПИ-

ШЕ ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА РАЦИОНАЛНУ 
ПРЕРАДУ КОЖЕ И КРЗНА 

1. Овлашћује се Секретари! ат Савезног извр-
шног већа за индустрију да, на предлог Савеза за-
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натских комора Југославије и Савезне инду етри оке 
коморе, про-пише техничке услове за рационалну 
прераду коже и крзна, које су дужни испуњавати 
занатске привредне организације које врше штав-
љење кожа и крзна у циљу даље прераде и продаје. 

2. Приватне занатске радње могу вршиш само 
услужно штављење крзна и коже за потребе по-
јединаца. 

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

Р, п, бр. 29 
31 јануара 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

75. 
На основу члана 158 став 2 Закона о јавним 

службеници^ („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОКВИРИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈНИХ 

ПЛАТА СЛУЖБЕНИКА САВЕЗНИХ ОРГАНА 

1. Месечне положајне плате службеника саве-
зних државних органа утврђују се у оквирима про-
писаним Законом о јавним службеницима (члан 159) 
и оквирима прописаним овом одлуком за одређене 
основне положаје односно основна радна места. 

2. Положај на плата помоћника дожавног секре-
тара, помоћника секретара у секретари! атима Са-
везног извршног већа, државног саветника и помоћ-
ника секретара Савезног извршног већа утврђује се 
у границама од 17.000 до 22.000 динара. 

Положа јна плата старешина других савезних 
органа утврђује се у границама износа из прет-
ходног става. 

3. Положај на плата службеника на положајима 
односно местима начелника одељења, шефа отсека, 
саветник-а и референта у савезним државним орга-
нима може се утврђивати, и то: 

Динара 
1) за начелнике одређених оде-

лења — — — — — — од 12.000 до 17.000 
2) за начелнике осталих оде-

љења — — — — — — од 10.000 до 15.000 
3) за шефове отсека — — — од 8.000 до 14.000 
4) за саветнике — — — — до 12.000 
5) за референте — — — — до 10.000 

Положајна плата з^ радно место референта 
Утврђује се према степену стручности и другим 
условима који су актом о систематизацији предви-
ђени за то радно место. 

Положајне плата службеника на положају 
шефа општег от сека може се утврђивати до износа 
од 7.000 динара. 

У појединим савезним државним органима по-
ложај ца плата за положај начелника одређених 
одељења и начелника управа може се изузетно 
утврђивали до 20.000 динара, а за начелнике оста-
лих одељења — до 18.000 динара. 

4. Положај на плата приправни ка износи, и то: 
Динара 

приправник..за звање четврте врсте 1.000 
приправника за звање треће врсте 2.000 
приправника за звање друге врсте , 3.000 
приправник за звање прве врсте 4.000 

5. Положајна плата службеника у звању ра-
чунског референта који ради искључиво на посло-
вима рачуноводства, може се утврђивати до износа 
од 6.000 динара, према степену самосталности рада 
на појединим радним местима сфжбе оачуновод-
ства. 

6. Положајна плата службеника који раде дак-
тилографске и стенографске послове утврђује се 
према звањима која постоје за те службенике, с 
тим што износ положајне плате дактилбграфа 1а 
класе не може бити већи од 4.000 динара, стено-
дактилографа од 5.000 динара, а дебатног стено-
графа од 9.000 динара. 

7. Решењима о положај ним платама која ће се 
донети појединач-но за све савезне органе, утврдиће 
се износ положајне плате за сваки положај односно 
место, у складу са општим категорисањем основних 
положаја и оквирима прописаним Законом о јавним 
службеницима и овом одлуком. 

За радна места за која се према пропису о орга-
низацији, акту о систематизацији или према посеб-
ном значају послова односно степену самосталности 
функције, траже у одређеном органу службеници 
високих стручних квалитета, могу се утврђивати 
положајне плате до износа који су овом одлуком 
прописани за положаје начелника или шефа отсека 
(тачка 3 став 1). 

8. Категорисање одељења у смислу тачке 3 ове 
одлуке, врши се према значају и сложености посло-
ва обухваћених прописаним делокругом, као и пре-
ма степену ангажовања у извршавању појединих 
задатака који су у непосредно) вези са радом Са-
везног извршног већ^ односно његових одбора. 

9. Ако пропис о организацији савезног органа 
односно акт о систематизацији још није донет, по-
ложај на плата одредиће се привремено решењем 
из тачке 10, сагласно одредбама тачке 3 став 2 и 
тачке 7 став 2 ове одлуке. 

10. Решења о положај ним платама службеника 
појединих савезних органа доноси старешина ор-
гана у сагласности са Одбором за буџет и службе-
н и ч е питања Савезног извршног већа. 

11. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оквирима за утврђивање положај них 
плата службеника савезних органа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 15/58). 

12. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 фебруара 1959 године. 

Р. п, бр. 33 
31 јануара 1959 године . 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

76. 
На основу члана 238 ст. 2 и 3 Закона о јавним 

службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1759), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОКВИРИМА ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПОСЕБ-

НОГ ДОДАТКА ЗА АСИСТЕНТЕ ОДРЕЂЕНЕ 
СПЕЦИЈАЛНОСТИ НА ПОЈЕДИНИМ 

ФАКУЛТЕТИ^ 
1. За асистенте одређене специјалности на поје-

диним факултетима може се установљавати посе-
бан додатак. 

2. Посебан додатак из тачке 1 ове одлуке може 
износити до 5.000 динара месечно. 
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3. Прописе о установљивању посебног додатка 
за асистенте одређене специ јалности на појединим 
факултетима, доноси републичкр извршно веће. 

Тим прописима одредиће се за које спецтлодно-
сти и на којим^факултетима припада асистентима 
тај додатак, као и висина тог додатка до износа 
предвиђеног у тачки 2 ове одлуке. 

4. -За доношење прописа о посебном додатку за 
,асистенте' одређене опецијалности, републичка из-
вршна већа прибавиће претходно мишљење универ^-
зитетског савета. 

5. Појединачна решења о посебном додатку за 
асистенте одрађене опецијалности доноси орган над-
л? ^ан за постављење. 

Ако је републички^ прописима висина посеб-
ног додатка из тачке 2 ове одлуке одређена у гра-
ницама најнижег и највишег износа, износ посеб-
ног додатка утврђује се према стручности, залага-
њу и оптерећености послом асистента на радном 
месту. . 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 84 
31 јануара 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, а. р. 

Потпретоедник, 
Александар Ранковић, с. р. 

Динара 
5.000 

6.000 — 8.000 
7.000 — 10.000 

4.500 

5.000 — 7.000 

2.500 

5.000 

77. 
На основу члана 274 Закона о јавним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/67, 44/58 и 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОКВИРИМА ЗА УТВР-
ЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈНЕ ПЛАТЕ СЛУЖБЕНИКА 

САВЕЗНИХ НАУЧНИХ УСТАНОВА 

1. У Одлуци о оквирима за утврђивање поло-
жајне плате службеника савезних научних установа 
(„Службена лист ФНРЈ", 40/58), у тачки 2 став 1 
мења се и гласи: 

„Положај на плата службеника из тачке 1 ове 
одлуке утврђује се према положају, у следећим 
оквирима: 

' Динара 
1) за директора — — — — — до 22.000 
2) за помоћника директора — — 9.000 — 15.000 
3) за начелника научноистражи-

вачког одељења односно руко-
водиоца одговарајуће органи-
зационе јединице — — — — 10.000 — 20.000 

4) за шефа самосталне научно-
истражИвачке групе односно 
руководиоца одговарајуће само-
сталне организационе јединице 9.000 — 14.000 

5) за шефа научноистраживачке 
групе (отсека) односно одгова-
рајуће организационе јединице 
у оквиру одељења — — — 8.000 —12.000." 
2- У тачки 3 став 1 мења се н гласи: 
„Положајна плата службеника из тачке 1 ове 

одлуке утврђује се према радном месту, у еледећим 
оквирима, И то: 

Динара 
1) за научног саветника — — — 14.000 — 17.000^ 
2) за вишег научног сарадника 10.000 — 14.000 
3) за научног сарадника — — — 8.000 — 10.000 

4) за асистента: 
а) у XII и XI платном разреду 
б) од X до IV платног разреда 

5) за вишег стручног сарадника — 
6) за стручног сарадника: 

а) без положеног стручног 
испита — — — — — 

б) са положеним стручним 
испитом — — — — — 

7) за лаборанта, препаратора, те- в 
хеичког сарадника: 
а) без положеног стручног 

испита — ч- — — — — 
б) са положеним стручним 

испитом — — — — — 3.500 — 
8) за помоћног лаборанта: 

а) без положеног стручног 
испита — — — — — — 2.000 

б) са положеним стручним 
испитом - — — — — — — 2.200 — 3.000." 

3. О,ва одлука ступа на сна^у даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1 јануара 1959 године. 

Р. п, бр. 35 
31 јануара 1969 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

78. 
На основу члана 238 ст. 1 и 3 Закона о јавним 

службегаицима '(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОКВИРИМА ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПОСЕБ-
НОГ ДОДАТКА ЗА НАСТАВНО И ВАСПИТНО 
ОСОБЉЕ У ШКОЛАМА И ДРУГИМ УСТАНОВА-

МА ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

1. За наставно и васпитно особље стално запо-
слено у школама и другим установама за васпи-
тање и образовање може се установити посебан 
додатак у месечном износу, и то за рад: 

1) у местима у којима су услови рада и живота 
извр,тао тешки — до 5.000 динара; 

2) у школама (одељењима) и другим- установама 
за васпитање и образовање глувонеме, слепе, ва-
спитно запуштене, умно заостале, логооатоке, инва-
лидне, туберкулозе и трахоматозне деце и омла-
дине — до 4.000 динара; 

3) у вежбаоницама односно одељењима у који-
ма се ученици школа за васпитаче и ученици учи-
тељевих школа односно студенти виших и високих 
школа припремају за наставнички односно ваепи-
тачки позив — до 3.000 динара; 

4) у експериментелним школама и одељењима 
— до 3.000 динара; 

5) са већЛм бројем деце односно ученика, са 
више разреда у једном одељењу "или са већим бро-
јем деце односно ученика у два одељења, као и за 
рад са већим бројем деце односно ученика у домо-
вима и другим установама за васпитање и образо-
вање — до 4.000 динара. 

2. Која се места, у смислу ове одлуке, сматрају 
местима у којима су услови рада и живота изу-
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зетно тешки, одређује срески народни одбор. Као 
таква места сматрају се нарочито места у привред-
но неразвијеним и тешко приступачним подручјима 
у којима нема услова за нормално задовољавање 
основних животних потреба и која су удаљена од 
редовног саобраћаја. 

3. Које се школе односно оделења у смислу 
ове одлуке сматрају екоперименталним, одређује 
републички савет за просвету на предлог надле-
жног народног одбора, а по прибављено^ мишљењу 
републичког завода за унапређивање школства. 

4. Посебан додатак установљен по тачки 1 под 
1, 2 и 4 ове одлуке припада и управитељима (ди-
ректорима) школа односно старешинама других 
установа за васпитање и образовање, ако овај до-
датак не примају за рад као наставници односно 
васпитачи. 

5. Посебан додатак, установљен по претходним 
тачкама, припада наставном и васпитном особљу, 
и то по тачки 1 под 1 за време рада у наведеним 

ч местима, а по осталим основима из ове одлуке — 
за време трајања наставе односно васпитног -рада. 

6. Примање посебног додатка по је,дном основу 
не искључује право на примање овог додатка по 
другом основу, али наставно и васпитно особље 
може примати посебан додатак највише по два 
основа ако испуњава услове за примање овог до-
датка по тим основима. 

7. Појединачна решења о посебном додатку за 
наставно и васпитно особље доноси савет среског 
односно општинског народног одбора надлежан за 
послове просвете. 

8. Прописе о установа,авању, висини и другим 
условима за додељивање посебног додата доноси 
републичко извршно веће у складу са одредбама 
ове одлуке. 

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

Р. п. бр. Зв 
31 јануара 1969 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

79. 

На основу члана 258 ст. 2 и 3 Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОКВИРИМА ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПОСЕБ-
НОГ ДОДАТКА ЗА НАСТАВНО ОСОБЉЕ ОДРЕ-

ЂЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ У СТРУЧНИМ 
ШКОЛАМА 

1- Републичка извршна већа могу установлл-
вати посебан додатак за наставно особље одређене " 
специјалности у стручним школама у оквирима 
прописаним овом одлуком. 

2. Под наставним особљем одређене специ јал-
ности, у смислу ове одлуке, подразумева се настав-
но особље у стручним школама које изводи прак-
тичну наставу или највећи број часова има из јед-
ног или више стр учио- теорет с ких предмета и има 
школску сппему коју одреди републичко извршно 
већ^ 

3. Под наставним особљем одређене специјалит-
е т , у смислу ове одлуке, подразумева се и: 

1) наставно особље у стручним школама у зва-
њу учитеља практичне наставе; 

2) наставно особље у поморским или бродар-
с к а школама које изводи практичну наставу или 
највећи број часова има из једног иди више струч-
но-теоретских предмета. ф 

4. Републички савети надлежни за послове про -̂
свете одредиће који се предмет^ сматрају, у смислу 
тач. 2 и 3 под 2 ове одлуке, као предмети стручио-
теоретске наставе. 

5. Посебан додатак за наставно особље одређене 
специ) алнобти у стручним школама може месечно 
износити, и то: 

Динара 
1) за наставно особлл са факултет-

схом или њој равном спремом — — — до 6.000 
2) за наставно особље са спремом 

коју дају више стручне школе — — до 5.000 
3) за наставио особље са спремом 

коју дају стручне школе — — — — до 4.000 
Наставном особљу из тачке 8 под 2 ове одлуке 

може се, према СТРУЧНОЈ спреми, одредити посебан 
додатак највише до износа предвиђених у претход-
ном ставу. 

6. Одредбе ове одлуке одноое се и на наставно 
особље одређене соецијалности у смислу тач. 2 и 3 
ове одлуке и кад се налази на положају директора 
односно шефа отсека стручне школе. 

7. Решење о додељивању посебног додатка за 
наставно особље одређене специјалности у струч-
ним школама, доноси орган надлежан за постав-
љење. 

Републичко извршно веће може одредити по-
себан додатак у фиксном износу или минимални и 
максимални износ овог додатка, с тим да макси-
мални износ не може премашити износ из тачке 5 
ове одлуке. Истим прописом одредиће се и крите-
ријуми за додељивање овог додатка ако се посебан 
додатак одређује у границама минималног и мак-
сималног износа. 

8. Додатак одређен по овој одлуци припада на-
ставном особљу док се налази на раду у стручној 
школи. 

9. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 87 
31 јануара 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Потпретседник, 
Александар Ранковић, с р. 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

80. 
На основу члана 135 Основног закона о буџе-

тима („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕЂИВАЊУ 
ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ 
к о д ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА И ОРГА-

НИЗАЦИЈА 
1. У Одлуци о распоређивању путничких ауто-

мобила који се налазе код државних органа, уста-
нова и организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
22/58 и 28/58) тачка 1 мења се и гласи: 

„1. Путнички аутомобили који се налазе код 
државних органа, установа и организација које 
врше јавну службу и код друштвених организација 
које добивају дотације из буџета (у даљем тексту: 
организације), а одређени за потребе државне ре-
презентације, дати на коришћење највишим држав-
ним функционери^ или одређени за потребе 
посебних сервисних организационих јединица по-
јединих организација или специ јалних служби 
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(члан 7 став 1 и члан 8 став 1 Уредбе о коришћењу 
друштвених средстава за путничке аутомобиле — 
„Службени лист ФНРЈ", бр. 14/58) остају заједно са 
одговарајућом опремом код тих организација." 

2. У тачки 8 ст. 4 и 5 мењају се и гласе: 
„Путнички аутомобили који нису продати у 

смислу претходног става, могу се уговором пренети 
без накнаде на друштвена правна лица, при чему 
туристичке организације и предузећа, организације 
„Народне технике" и здравствене установе имају 
право првенства. 

Пренос без накнаде путничких аутомобила из 
става 3 ове тачке може ев извршити и без обавезе 
излагања аутомобила јавној продаји. Уговор о бес-
платном преносу и пренос таквог аутомобила одо-
брава савезни Државни секретари јат за послове 
робног промета уз сагласност савезног Државног 
секретаријата за послове финансија." 

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

Р. п. бр. 38 
31 јануара 1969 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

81. 

На основу чл. 35 и 40 Уредбе 9 организацији 
и раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА У САСТАВУ НЕКИХ ОДБОРА И 

КОМИСИЈА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЂА 
У Одлуци о именовању претседника и чланова 

одбора и комисија Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 22/58) врше се следеће 
измене: 

1. Мења се састав Административне комисије, 
тако да гласи: 

за претседника: 
Владимир Поповић, члан Већа, 
за чланове: 
Слободан Пенезић, члан Већа, 
Светислав Стефановић, члан Већа. 
2. Разрешава се функције члана Комисије за 

помиловања Владимир Поповић, члан Већа, а за 
члана Комисије именује се Стеван Дороњски, члан 
Већа. 

3. Разрешава се функције члана Одбора за про-
свету и културу Сергеј Крајгер, члан Већа, а за 
члана Одбора именује се Хасан Бркић, члан Већа. 

4. Разрешава се функције члана Одбора за пер-
спективни друштвени план Мика Шпиљак, раније 
потпретседник Централног већа СОЈ, л за члана 
Одбора именује се Душан Секић, секретар Цен-
тралног већа ССЈ. 

5 Разрешава се функције члана Одбора за со-
ци јалну политику и народно здравље Борислав Пе-
тровић, раније директор Савезног завода за народ-
но здравље, а за члана Одбора именује се Војислав 
Ђукановић, директор Савезног завода за народно 
здравље. 

разрешава се функције члана Одбора за соци-
јалну политику и народно здравље Драгутин Косо-
вац, раније претседник Сталне конференције гра-
дова, а за члана Одбора именује се Божидар Томић, 

савезни народни посланик, потпретседник Народног 
одбора гра-л Београда. 

Р. п. бр. 12 
29 јануара 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

82. 

На основу члана 119 Закона о органима унутра-
шњих послова („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/56), 
савезни Државни секретари јат за унутрашње по-
слове доноси 

Н А Р Е Д Б У 
0 МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
АУТОПУТУ ЗАГРЕБ—ЉУБЉАНА И НА САВРЕ-

МЕНОМ ПУТУ БЕОГРАД-ЗАГРЕБ 
1 Мере безбедности на аутопуту Загреб—Љубљана 

1. Међународни пут Е 94 који води преко те-
риторије Југославије од Јесеница до Беле Цркве 
проглашава се у свом делу од Загреба до Љубљане 
аутопутем. 

2. На аутопуту Загреб—Љубљана (у даљем 
тексту: аутопут) забрањује се саобраћај моторним 
возилима која по својим конструкционим особина-
ма не могу да се на равном терену крећу брзином 
ед најмање 30 км на сат. 

3. Забрањује се на аутопуту и саобраћај бицикла 
и трицикла без мотора или са помоћнтш мотором, 
запрежних возила, ручних колица, стоке и пешака. 

4. На аутопуту забрањено је вршење полукру-
жног окретања возила из једног смера кретања у 
супротни смер, вожња уназад, као и прелажење на 
половину коловоза пута одређену за саобраћај во-
зила из супротног смера, укључујући и прелажење 
које се врши у циљу скретања на лево. 

Прелажење на другу половину коловоза може 
се вршити само ради претицања, и то ако се тиме 
не угрожава саобраћај из супротног смера. 

5. На аутопуту ограничава се брзина кретања 
моторних" возила и тб: 

а) путничких аутомобила и мотоцикла до 120 км 
на сат, 

б) теретних аутомобила и аутобуса до 80 км 
на сат. 

6. Деоница пута на којој се имају примењивати 
одредбе тач. 2—5 ове наредбе мора се означити 
међународи^! саобраћај ним знаком за означавање 
аутопутева. . 

Ц Мере безбедности на савременом путу 
Београд—Загреб 

7. На савременом путу Београд — Загреб забра-
њује се саобраћај запрежних возила, ручних коли-
ца л стоке. 

8. Моторна и запрежна возила као и ручна ко-
лица и стока, могу прелазити преко пута Београд-
Загреб само на местима где је то дозвољено и која 
су означена одговарајућим саобраћај ним знаком. 

9. Прелажење преко пута Београд — Загреб мо-
же се извршити тек пошто се возач односно тераоц 
стоке увери да прелажењем преко пута не омета 
кретање возила која саобраћају на путу. 

Ако се преко пута прелази возилом ноћу или по 
магли, возило мора бити обележено белим светлом, 
које мора бити постављено тако да је видљиво са 
удаљености од најмање 150 метара за возаче који 
наилазе путом из оба смера. 
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Кад се пут прелази са стоком ноћу или по ма-
гли, тераоц стоке је дужан да носи светло из прет-
ходног става. 

10. На савременом путу Београд — Загреб огра-
ничава ое брзина кретања моторних возила, и то: 

а) путничких аутомобила и мотоцикла до 100 км 
на сат, 

б) теретних аутомобила и аутобуса до 80 км 
на сат. 

III Заједничке мере безбедности на путу 
Београд — Љубљана 

11. На деловима пута Београд — Љубљана на 
којима је. због стања пута или из других разлога 
безбедности саобраћаја, надлежни орган одредио 
мању брзину кретања од оне из та^ке 5 односно 
тачке 10 ове наредбе, возачи су дужни да не преко-
рачу1у ту брзину. 

Ограничења брзине означиће се истакнутим са-
обраћај ним знаковима. 

12. Забрањено је на путу Београд — Љубљана 
вршење обучавања у практичној вожњи лица која 
се припремају за полагање возачког испита. 

- 13. Сем у случају нужде, забрањује се заустав-
љан^ као и остављање возила на коловозу пута 
Београд — Љубљана. 

Возач возила које се у нужди зауставило на ко-
ловозу пута Београд — Љубљана дужан је да пре-
дузме све потребно да што пре уклони возило са 
коловоза. 

За време док се не уклони, заустављен возило 
мора бити постављено уз крајњу десну ивицу пута, 
а ноћу или по магли мора држати на предњој стра-
ни упаљена оборена светла а на задњој страни во-
зила упаљена црвена светла. Ако је, услед квара 
на возилу, држање упаљених светала онемогућио, 
возач таквог возила дужан ј^ да на други подесан 
начин (ручним светлом, махањем предметом светле 
боје, постављањем истурених светлећих знакова 
опасности и слично) на време упозори на опасност 
возаче возила која наилазе иза заустављеног во-
зила. 

Паркирање возила дозвољава се само на за то 
одређеним и посебно обележеним местима изван ко-
ловоза пута Београд — Љубљана. 

IV Казнене одредбе 
14. Новчаном казном до 20.000 динара казниће 

се за прекршај: 
1) возач моторног возила који у саобраћају на 

путу Београд — Љубљана својим возилом прекора-
чи дозвољену брзину; 

2) возач који без нужде заустави или остави 
своје возило на коловозу пута Београд — Љубљана 
или, приликом заустављан^ у нужди не поступи по 
одредби тачке 13 ове наредбе. 

15. Казниће се на лицу места новчаном казном 
од динара 500: 

1) возач возила које се креће по делу пута Бео-
град г- Љубљана на којем је забрањен саобраћај 
за ту врсту возила (тач. 2, 3 и 7); 

2) возач који возилом на аутопуту врши неку 
од забрањених радњи из тачке 4 ове наредбе; 

3) возач возила или тераоц стоке који возилом 
односно стоком прелази преко пута Београд—Загреб 
на месту где прелажење није дозвољено (тачка 8); 

4) возач возила или тераоц стоке који возилом 
односно стоком врши прелажење преко пута Бео-
град — Загреб на начин којим омета кретање вози-
ла која саобраћају на томе путу или, при прелаже-
њу пута ноћу или по магли, не предузме мере без-
бедности из тачке 9 ове наредбе; 

5) лице које се на путу Београд — Љубљана 
обучава у практичном управљању моторним вози-
лом, као и возач под чијим надзором или у чијем 
присуству то ради; 

6) пешак који се креће по коловозу аутопута 
Загреб — Љубљана. 

16. Казне из тачке 15 ове наредбе наплаћује на 
лицу места службеник органа унутрашњих послова 
овлашћен на вршење контроле и надзора у саобра-
ћају на јавним путевима. 

V Прелазне и завршне одредбе 
17. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 

важи Наредба о мерама за безбедност саобраћаја на 
аутопуту Београд — Загреб („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 56/55). 

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

И/З Бр. 26526 
26 децембра 1958 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

83. 
На основу члана Иа став 3 и члана Ид Уредбе 

о изради и одобрењу инвестиционог програма и о 
полагању депозита за обезбеђење исплате инвести-
ционих радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 
36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), у.вези са чланом 2 
одељак I под а) тачка 34 Уредбе о преношењу по-
слова у надлежност савезних и републичких органа 
управе („Службени лист ФНРЈ", бјр. 18/58), савезни 
Државни секретару ат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ и ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВА-

ЊУ ВИСИНЕ ДЕПОЗИТА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ИСПЛАТЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА 

1. У Решењу о одређивању висине депозита 
за обезбеђење исплате инвестиционих р-адова („Слу-
жбени лист ФНРЈ"^ бр. 37/55 и 49/56) у тачки 2 
бришу се речи: ,,железничком саобраћају". 

2. После тачке 2 додаје се нова тачка 2а, која 
гласи: 

„2а. Изузетно од одредбе тачке 1, за инвестиције 
које се врше у железиичком и поштанско-телеграф-
ско-телефонском саобраћају депозит износи 10% 
од укупне вредности годишњег износа вредности 
инвестиционих радова." 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 14—1602/1 
19 јануара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

84. 
На основу члана 6 Уредбе о употреби средстава 

за инвестиције у 1959 години (,,Службени лист 
ФНРЈ", бр. 50/58), савезни Државни секретари јат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ УРЕДБЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТА-

ВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 1959 ГОДИНИ 
1. Банке код којих се воде новчана средства 

фондова организација и установа на које се односи 
Уредба о употреби средстава за инвестиције у 1959 
години (у даљем тексту: Уредба), могу на терет 
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тих средстава вршити исплате за инеестицрона 
улагања у смислу Уредбе само ако њихов ималац 
изда батаци и налог да се на терет тих средстава 
пренесу одговарајући износи у сопствени фонд 
обртних средстава по одредбама чл- 1 и 4 Уредбе 
односио на посебне рачуне по одредбама чж 2, 3 и 
4 став 3 Уредбе. 

2. Обавеза преноса односно издвајања средстава 
на основу Уредбе настаје у тренутку коришћења 
средстава, без обзира кад је извршено физичко 
улагање у инвестиције и без обзира из кој мх су 
извора образована средства фондова која се користе 
за улагање у инвестиције. 

Кад се из фонда једне организације или уста-
нове у складу са важећим прописима даје дотација 
фонду друге организације или установе са наменом 
за инвестиционе улагање или кад се врши зајед-
ничко иивестиционо улагање на основу Уредбе е 
заједничком улагању основних и обртних средста-
ва привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/58) и иа основу Закона о удруживању 
у привреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 1/58) — 
обавезу преноса у фонд обртних средстава односно 
обавезу издвајања на посебан рачун извршава има-
лац средстава из којих се даје дотација или се 
врши удруживање. У таквим случајевима органи-
зација или установа која прима дотацију и уноси 
је у свој фонд, односно организација или установа 
код које се врши удруживање средстава води танго 
примљена средства за инвестиције издвојено у ок-
виру својих фондова и приликом коришћења тих 
средстава за инвестиције не врши пренос односно 
издвајање по Уредби. 

3. Одредбе члана 1 став 3 под 2 и члана 3 став 
3 под 1 Уредбе односе се и ш средства која се 
користе за отплаћиван^ зајмова добивених из дру-
штвених инвестмционих фондова политичкотери-
тори јалних Јединица за учешће у трошковима ин-
вестиција по зајмовима из Општег инвестиционог 
фонда и за полагање гарантних износа по зајмо-
вима из Општег инвестициоаог фонда. 

4. Под рударским радовима у смислу члана 8 
став 3 под 7 Уредбе подразумевају се улагања у 
објекте побројане у одељку Г п о д редним бројем 
38 Одлуке о стопама амортизације основних сред-
става привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 24/57), као и опрема која се уграђује у 
те објекте. 

3. Утврђивање процента извршеног отписа о-
сновних средстава за примену члана 3 став 3 пад 
8 Уредбе врши се на основу годишњег предрачуна 
емортизације, који се саставља по стању основних 
средстава из завршног рачуна за 1958 годину. 

б. Ова наредба ступа на снагу даном објављот-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењује се 
од 1 јануара 1959 године. 

Вр. 07-2261/1 
26 јануара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

85. 
На основу тачке 7 Одлуке о утврђивању и ра-

сподели дохотка шумских газдинстава („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 28/58), у сагласности са Секретари-
јатом Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство, савезни Државни секретари јат за по-
слове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕНА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И 

РАСПОДЕЛИ ДОХОТКА ШУМСКИХ 
ГАЗДИНСТВА 

1. Као основне делатности којима се бави шум-
ско газдинство сматрају се; 

1) одржавање шума, 
2) подизање шума, 
3) искоришћавање шума и̂  шумских земљишта. 
Као помоћне и споредне делатности којима се 

бави шумско газдинство сматрају се: 
1) шумска биљна производња, 
2) гајење дивљачи, 
3) шумско грађевинарство (инвестициони радови 

у сопствено! режији), 
4) транспорта делатност, 
5) пољопривредно искоришћавање земљишта, 
6) прерада шумских сортимента дрвета и пре-

рада споредних производа шума и шумских земљи-
шта, 

7) уређивање бујица и радови на заштити зем-
љишта од ерозије. 

2. Под одржавањем шума подразумевају се на-
рочито: 

1) пошумљавање редовних сечишта и нових па-
ланка; уношење четинара у лишћарске и лишћара 
у четинарске шуме (конверзија), у оквиру попуња-
вања редовних сечиииа; нега шума (чишћење, ре-
сурекција, проређивање, кресање грана дубећих 
стабала и слично); редовна заштита шума од еле-
ментарних штета, инсеката и болести; чување шума, 
обележавање (дознака) стабала за сечу и продаја 
дрвета на пању и других производа шума и шум-
ских земљишта на налазишту. 

Под редовним седиштима и новим патикама 
подразумевају се сечипгга и паљике настали од 1 
јануара 1958 године па надаље. 

У одржавање шума спадају и мањи радови на 
медиорацијама (ресурекције, попуњавање празнина 
обраслих шумских површина семеном тг садницама 
и остани радови на медитацији шикара и дегра-
дираних шума), и то највише до 1% од укупне 
шумске површине којом располаже шумско га-
здинство. 

У одржавање шума спадају и сече које имају 
за циљ одржавање и негу шума, а не добивање 
материјала за тржиште, као и изградња лаких 
(шумских) путева у циљу неге, заштите и чувања 
шума; 

2) послови на изради шумскопривредних пла-
нова (уређајних елабората). 

3. Под подизањем шума подразумева се наро-
чито: пошумљавање старих сечишта и паљика, 
голети, крша "и живог песка; к р у п н е мелиорације 
шикара и деградираних шума; уношење четинара у 
лишћарске и лишћара у четинарске шуме ван 
оквира попуњавања редовних сечдшта. 

По старим сечишТИма и паланкама подразуме-
вају се селишта и паљике настали пре 1 јануара 
1958 године, ако није предвиђено да ће се њихово 
пошумљавање извршити до краја 1959 године. 

Ако се пошумљавање — попуњавање сечишта 
не изврши на терет укупног прихода ни у року од 
две године по истеку године у којој је извршена 
сеча односно по истеку године у којој је требало 
извршити попуњавање, попуњавање ће се извршити 
из наменских средстава, с тим што се утрошена 
наменска средства имају рефундиран из укупног 
прихода у години у којој су наменска средства 
утрошена. 

Ово важи и за пошумљавање нових паљика чије 
је пошумљзвање било предвиђено на терет укупног 
прихода а није извршено ни у року од две године 
по истеку године у којој га је требало извршити. 

4. Под искоришћавањем шума и шумских зем-
љишта подразумевају се нарочито: израђивање 
шумских сортимента дрвета; произвођен^ ћумура; 
искоришћавање смоле, лековитог и другог биља, 



Среда, 4 фебруар 1959 . СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

семенка, шумских плодова и осталих споредних про-
извода; искоришћавање пасишта; искоришћавање 
карана, земље и других нерудних минерала. 

5. Под шумском биљном производњом подразу-
мевају се: расадничка производња садног матери-
јала и семења; подизање плантажа дрвећа великог 
припасти. 

6. Под гајењем дивљачи подразумевају се: узгој, 
нег?., заштита и искоришћавање дивљачи. 

7. Под шумским грађевинарством. подразумевају 
се: пројектовање и извођење шумских грађевинских 
објеката у сопственој режији (шумских путева, же-
лезница и осталих транспортних направа, лугар-
ница, управних и економских зграда и других об-
јеката), као л други грађевински радови изведен^ у 
сопственој режији за потребе шумарства. 

8. Под транепортном делатношћу шумског га-
здинства подразумева се превоз сопственим прево-
зним средствима производа и материјала потребног 
за извршавање основних, споредних и помоћних де-
латности, као и повремено вршење трансттортних 
услуга другим лицима. 

9. Под пољопривредним искоришћавањем зем-
љишта подразумева се обрађивање пољопривред-
ног земљишта које се налази у оквиру економских 
површина шумског газдинства, као и шумских по-
вршина које се привремено жјљопривреттно обрађују 
(шумско пољско газдовање). 

10. Под прерадом шумских сортимента дрвета 
и споредних производа шума и шумских земљишта 
подразумева се производња којој су основна сиро-
вина шумски сортименти дрвета или споредни про-
изводи шума и шумских земљишта. 

XI. Под уређивањем бујица и радовима на за-
штити земљишта од ерозије подразумева се изград-
ња објеката у бујичним периметрима (коритима) у 
циљу ублаживања дејства бујица, као и извођење 
радова на еродирати^ земљиштима и на земљишти-
ма подложним ерозији, у циљу спречавања даље 
ерозије односно у циљу оспособљавања односног 
земљишта за одређену културу. 

12. Укупан приход шумског газдинства по по-
јединим делатностима из тач. 2—11 овог упутства 
Утврђује се на начин на који се утврђује укупан 
приход дфугИх привредних организација које се 
баве таквим делатностима. 

13. Трошковима пословања шумсЈбих газдинства 
пр појединим делатностима из тач. 2—11 овог упут-
ства сматрају се они трошкови који се таквима 
сматрају у другим привредним организацијама које 
се баве таквим делатностима. 

Као трошкови одржавања шума сматрају се 
трошкови учињени у извршавању радова из тачке 
2 овог упутства. 

Као трошкови пословања шумских газдинстава 
не сматрају се издаци око подизања шума ио 
тачки 3 овог упутства, издаци за уређивање бујица, 
за радове на заштити земљишта од ерозије, за из-
градњу објеката у бујичним периметрима, за изво-
ђење радова на еродираним земљиштима, за оспо-
собљавања земљишта за одређену културу, као ни 
дру^и издаци који се не могу сматрати трошковима 
инвестиционог одржавања, него трошковима за ин-
вестиционе сврхе. 

Као трошкови пословања шумских газдинстава 
не сматрају се ни издаци за радове на подизању и 
одржавању култура и плантажа шумског дрвећа 
великог прираста за време од пет година рачуна-
јући од 1 јануара наредне године после извршеног 
засађивања, као ни издаци за радове на попуња-
вању и неговању шумских култура до дефинитивне 
колаудације изведених шумско-узгојних радова. 
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жавања, неговања и чувања одређене дивљачи у 
новим ловиштима, тј- ловиштима тшјф се оснивај.у, 
и то док се не почне са екотслтта!цијом те врсте 
дивљачи у ловишту. Трошкови набавке одређене 
дивљачи за ловишта у којима се таква дивљач већ 
експлоатише. такође се не сматрају трошковима 
пословања, али трошкови око размножавања, него-
вања и чувања дивљачи у ловиштима у којима се 
таква дивљач већ екоплоатише сматрају се трошко-
вима пословања. 

Трошкови који се по претходним ставовима не 
признају као трошкови пословања ^думског газдина 
ства, сматрају се Инвестиционим улагањима и фи-
нансирају се из наменских средстава. 

14. Као трошкови пословања шумских газдина 
става сматра се и допринос који шумско газдинство 
плаћа фонду за унапређивање шумарства. 

15. Шумско газдинство врши расподелу за јед -
ничких трошкова на поједине делатности из тачке 
1 овог упутства на основу личких доходака односно 
плата урачунатих непосредно у вредност производа 
и услуга до износа по тарифном ставу из тарифног 
правилника, односно по прописима о платама јавних 
службеника у смислу тачке 4 став % Одлуке о 
утврђивању и расподели доходака Шум-ских га-
здинства. 

16. Шумско газдинство дужио је књиговодствено 
исказивати успех пословања посебно за: одржавање 
шума (тачка 2), подизање шума (тачка 3), искори-
шћавање шума (тачка 4), шумску биљну производњу 
(тачка 5), гајење дивљачи (тачка 6), шумско грађен 
винарство (тачка 7) и за остале помоћне и споредне 
делатности које врши. 

17. Одредбе овога упутства не односе се на орга-
низације којима је основна делатност гајење И исхо-
ришћавање дивљачи, ако је предрачун прихода и 
расхода тих организација садржан у савезном или 
у републичком буџету, а исто тако ни на привредне 
организације којима је нека од делатности из става 
2 тачка 1 овог упутства регистрована као основна 
делатност, а делатностима из става 1 ноте тачке 
бави се као споредним или помоћним делатностима; 

Привредне организације које су регистровале 
као основну делатност неку од делатности из става 
1 тачка 1 овог упутства, а поред тога и ноју другу, 
делатност, примењиваће одредбе Одлуке о утврђи-
вању и расподели дохотка шумских газдинстава и' 
овога упутства само ако им је делатност из става 1 
тачка 1 овог упутства претежна, док ће у противном 
примењивати прописе који важе за другу делатност, 
која је претежна. 

Претежност делатности у смислу претходног 
става, утврђује се према укупном приходу остваре-
ном у тим делатностима. 

18. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године, као и на завршне ра-
чуне за 1958 годину. 

Бр. 920/1 
20 јануара 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансира 
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86. 
На основу члана 220 став 3 и члана 221 став 4 

Закона о инвалидском осигурању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 49/58), Секретари јат Савезног извршног 
већа за рад, по прибављеном мишљењу Савезног 
завода за социјално осигурање, прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВА И ИЗВЕШТАЈА О 

ИНВАЛИДИМА РАДА 
1. Ради остваривања материјалног обезбеђења у 

вези са правом на професионалну рехабилитацију 
инвалида рада, привредне и друге организације, 
установе, државни органи И приватни послодавци 
(у даљем тексту: обвезник подношења пријаве) до-
стављају среском заводу за социјално осигурање 
за сваког инвалида рада који им је упућен на про-
фесионалну рехабилитацију следеће податке: 

1) ступање на професионалну рехабилитацију; 
2) завршетак професионалне рехабилитације; 
3) прекид професионалне рехабилитације; 
4) неоправдане изостанке за време - професио-

налне рехабилитације. 
Податке из претходног става подносе и заштит-

не радионице, као и друге установе односно орга-
низације у којима се врши оспособљавање инвали-
да рада (члан 220 став 2 Закона о инвалидском 
осигурању). 

2. Ради остваривања накнада у вези са правом 
на запошљавање по Закону о инвалидском осигу-
рању, обвезник подношења пријаве доставља за 
сваког инвалида рада упућеног му ради запошља-
вања, поред осталих следеће податке: 

1) ступање на посао; 
2) промене у плати, радном времену и радном 

месту, настале у току запослења; 
3) неоправдано изостанке за време запослења; 
4) прекид радног односа; 
5) неступање на посао. 
Податке под 1 до 4 претходног става обвезник 

подношења пријаве доставља среском заводу за со-
цијално осигурање. Податке под 1 и 2 — ако се 
ради о промени радног места, као и податке под 
4 и (V претходног става, обвезник подношења при-
јаве доставља општинском органу службе посре-
довања рада односно среском органу те службе који 
врши посредовање рада. 

3. Пријаве из тач. 1 и 2 овог упутства подносе 
се у роковима и на обрасцима који су предвиђени 
овим упутством. 

Обрасци пријава ИР-А, ИР-Б, ^ ИР-В, ИР-Г и 
ИР-Д одштампани су уз ово упутство и чине ње-
гов саставни део. 

4. Подаци из тачке 1 под 1 овог упутства до-
стављају се на обрасцу ИР-А најдоцније у року од 
8 дана од дана ступања инвалида рада на рехаби-
литацију. 

Подаци из тачке 1 под 2, 3 и 4 овог упутства 
достављају се на обрасцу ИР-Б, и то подаци о за-
вршетку и прекиду професионалне рехабилитације 
најдоцније у року од - 8 дана од дана завршетка 
односно прекида, а подаци о неоправданим изо-
станцима за време рехабилитације — у року од 
8 дана по т.стеку месеца. 

5. Подаци из тачке 2 под 1 овог упутства до-
стављају се среском заводу за социјално осигурање 
на обрасцу ИР-В, а органу посредовања рада на 
обрасцу ИР-Д, најдоцније у року од 8 дана од дана 
ступања инвалида рада на посао. 

Подаци из тачке 2 под 2, 3 и 4 овог упутства 
достављају се на обрасцу ИР-Г најдоцније у року 
од 8 дана од дана настале промене односно прекида 
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радног односа, а ако, се ради о неоправданим изо-
станцима са посла — у року од 8 дана по истеку 
месеца. 

Подаци из тачке 2 под 5 овог упутства достав-
,љају се на обрасцу ИР-Д најдоцније у року од 8 
дана од дана који је у решењу о упућивању ин-
валида рада на посао одређен као дан ступања 
на посао. 

6. Обвезник подношења пријаве задржава по 
један примерак сваког попуњеног обрасца за еви-
денцију коју води о запосленим лицима. 

7. Одредбе тач. 1—6 овог упутства примењују 
се и на осигураник који су стекли право на реха-
билитацију или запошљавање по основу опасности 
од наступања инвалидност. 

8. За подношење пријава о запослењу инвалида 
рада који нису упућени ради запошљавања од ор-
гана службе посредовања рада, важе прописи о 
средствима за вођење евиденција о здравственом 
осигурању. 

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

Бр. 101/1 
30 децембра 1958 године 

Београд 
Секретар за рад, 

Мома Марковић, с. р. 

Образац ИР-А 
(формат 210X148 мм) 

ПРИЈАВА О СТУПАЊУ ИНВАЛИДА РАДА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХДБЈЈЛИТДЦИЈУ 

Назив обвезника подношења пријаве -

улица — број телефон 
Привредна делатност г-
катастарско! број 

СРЕСКОМ ЗАВОДУ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

У вези са чланом 221 Закона, о инвалидском 
осигурању извештавате се да је 1 

(Породично, очево и 
- 1— који је стекао право на професио-

рођено име) 

налну рехабилитацију на основу решења Среског 
завода за социјално осигурање у , 
И. број — ступио дана 
19 године на професионалну рехабилитацију 
на радном месту 

У 
дана 19—"године 

Потпис одговорног службеника, 

Образац ИР-В 
(формат 210X148 мм) 

ПРИЈАВА О ТОКУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈЕ ИНВАЛИДА РАДА 

Назив обвезника подношења пријаве -

улица број телефон 
Привредна делатност — 
катастарска број 

СРЕСКОМ ЗАВОДУ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

У вези са чланом 221 Закона о инвалидском 
осигурању извештавате се да -је ; 

(породично, очево и, 
. који је упућен на професио-

рођено име) 
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налну рехабилитацију решењем Среског завода за 
социјално осигурање у 
од , и, број : 

(датум решења) 
1) прекинуо професионалну рехабилитацију 

дана због 
2) завршио професионалну рехабилитацију 

дана 
3) неоправдано изостао са професионалне ре-

хабилитације у току месеца 
(навести месец 

и датуме изостанака) 

У — 
дана 19— године 

Потпис одговорног службеника, 
с 

Образац ИР-Г 
(формат 210 X 148 мм) 

ПРИЈАВА О ПРОМЕНИ У РАДНОМ ОДНОСУ 
ИНВАЛИДА РАДА 

Назив обвезника подношења пријаве — — — 

ули-ца 
Привредна делатност 
катастареки број 

број телефон 

СРЕСКОМ ЗАВОДУ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРА-
ЊЕ — БИРОУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ РАДА") 

У вези са чланом 221 Закона о инвалидском 
џ) Пријава се шаље и бироу само за део извештаја 

под З, 5 и 6. 

осигурању извештавате се да је 
(породично, очево и 

коме је признато својство инвалида 
рођено име) 

рада решењем Среског завода за социјално оси-
гурање у И. број 

1) са даном 19— године 
повећана 

смањена 
плата по часу—месечно—по јед-иници производа од 
Дин. — на Дин. због 

2) са даном 19— године 

радно време од -
3) са даном -

са радног места 

часова на 

повећано 

смањено 
— часова 

19— године премештен 
на радно место 

4) неоправдано изостао са посла 
(назначити ме-

сец и датуме изостанака) 
5) са даном 19— године пре-

независно од своје воље 
кинуо радни однос 

својевољно 
6) радно место на коме је инвалид рада радио 

слободно је од 19— године 
Потпис одговорног службеника, 

дана 19— године 
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Образац ИР-Д 
(формат 210 X 148 мм) 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАСНИВАЊУ-НЕЗАСНИВАЊУ 
РАДНОГ ОДНОСА ИНВАЛИДА РАДА 

Назив обвезника подношења пријаве 
: : ^ 

улица број телефон 
Привредна делатност 
катастароки број 

БИРОУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ РАДА 
У вези са чланом 221 Закона о инвалидском 

осигурању извештавате се: 

(породично, очево и рођено име) 

инвалид категорије инвалидност, који је 
дана 19— године ради запослења од 
стране тога Бироа упућен решењем број : 

1) засновао је радни однос дана 
19— године; 

2) није се јавио у року који је одређен реше-
њем о упућивању инвалида рада на запослење; 

3) одбио је да прихвати запослење дана 1 

19— године из разлога -

у 

дана 19— године 
Потпис одговорног службеника, 

87. 

На основу члана 215 Закона о инвалидском 
'осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/58), Се-

кретари јат Савезног извршног већа за рад, по цри-
бављеном мишљењу Савезног завода за социјално 
осигурање, прописује 

У П У Т С Т В О 
О ЕБИДЕНЦИЈАМА О ИНВАЛИДИМА РАДА И О 
РАДНИМ МЕСТИМА КОЈЕ СЕ ВОДЕ КОД ОРГА-

НА СЛУЖБЕ ПОСРЕДОВАЊА РАДА 
1. Општински органи службе посредовања рада, 

односно срески органи те службе који врше пооре-
довање рада (у даљем тексту: органи посредовања 
рада) воде евиденције о инвалидима рада који су 
им упућени ради коришћења права на запошљавање 
у смислу Закона о инвалидском осигурању, као и 
евиденције о радним местима на који!ма се могу 
загошљавати инвалиди рада. 

2. Републички органи посредовања рада састав-
љају збирне извештаје о запошљавању инвалида 
рада на основу збирних извештаја среских и оп-
штинских органа посредовао рада. 

3. Ради остваривања накнада у вези еа кори-
шћењем права на запошљавање, органи из тачке X 
овог упутства достављају надлежном среском заво-
ду за социјално осигурање извештаје о пријављи-
вању инвалида рада ради запошљаеања. 

4. Евиденције из тачке 1 и извештаји из тач. 2 
и 3 овог упутства воде се односно подносе на начин 
и на обрасцима предвиђеним овим упутством. 

Обрасци ИР-1, ИР-2, ИР-3 и ИР-4 отштампани 
су уз ово упутство и чине његов саставни део. 

5. Одредбе о вођењу евиденције из тачке 1 и о 
достављању извештаја из тач. 2 и 3 овог упутства 
примењују се и за осигура нике којима је право 
на запошљавање признато на основу опасности од 
наступања инвалидност, 

6. Евиденција о инвалидима рада из тачке 1 
овог упутства води се за сваког инвалида рада за 
кога је орган посредовања рада добио решење о 
признању права на запошљавање, на обрасцу ИЈР-1. 

Евиденција о радним местима из тачке 1 овог 
упутства води се за свако радно место за које је 
утврђено решењем органа управе општинског на-
родног одбора надлежног за послове рада и радних 
односа односно општом одлуком среског народног 
одбора да се може запослити инвалид рада, на о-
брасцу ИР-2. 

7. Збирни извештај из тачке 2 овог упутства 
састав л ^ ју за сваки календарски месец органи по-
средан ања рада наведени у тој тачки, сваки за сво-
је подручје, на обрасцу ИР-3. 

Збирни извештај из претходног става доставља: 
1) општински орган посредовања рада — сре-

ском органу посредовања рада до 5-ог у месецу за 
протекли месец; 

2) срески орган посредовања рада — републи-
ком органу посредовања рада и сресксЈм заводу за 
социјално осигурање до 10-ог у месецу за протекли 
месец; 

3) републички орган посредовања рада — Се-
кретари јату Савезног извршног већа за рад и ре-
пу^ личком заводу за социјално осигурање до 15-ог 
у месецу за протекли месец. 

8. Извештаји из тачке 3 овог упутства доставља-
ју се на обрасцу ИР-4, и то: 

1) извештај да се инвалид рада пријавио орга-
ну посредовања рада — најдоцније у року од 3 дана 
од дана пријаве; 

2) извештај да се инвалид рада није прибавио 
органу посредовања рада у року предвиђеном ре-
шењем о признању права на запошљаван,е — нај-
доцније у року од 3 дана по истеку рока предви-
ђеног тим решењем; 

3) извештај! о уредном пријављивању за време 
чекања на запослење — сваког месеца, а најдоцни-
је до 10-ог у месецу за протекли месец; 

4) извештај о достави решења о признавању пра-
ва на заоошљавање инвалида рада — најдоцније у 
року од 3 дана од дана доставе решење. 

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

Бр. 102/1 
80 децембра 19158 године ^ 

Београд 
Секретар за рад, 

Мома Марковић, о, р, 



Среда, 4 Фебруар 1959 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

Број 5 — Страна 15 



Страна 16 — Број 3 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

"Среда, 4 фебруар 1959 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 5 — Страна 161 



Страна 162 — Број 5 ^^^^^^СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ^^^^^ 

На основу чл. 215 и 222 став 2 Закона о инва-
лидском осигурању („Службени лист ФНРЈ", бр. 
49/58), Секретаријат Савезног извршног већа за рад, 
пе прибављеном мишљењу. Савезног завода за со-
цијално осигурање, прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВА И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕН-

ЦИЈЕ О НЕСРЕЋАМА НА ПОСЛУ 

1. Пријава о несрећи на послу подноси се за 
Јсигураника који је услед несреће на послу постао 
неспособан за рад један или више дана или је умро. 

2. Пријаве о несрећи на послу врше се на на-
чин предвиђен овим упутством, на обрасцу НП-1 
(прилог бр. 1) попуњеном према Објашњењу за по-
пуњавање пријава о несрећи на послу (прилог бр. 2). 

Евиденције о несрећама на послу воде се на 
начин предвиђен овим упутством, на обрасцима да-
тим као прилози бр. 3 — 5 овог упутства. 

Прилози бр. 1 — 5, који су отштампани уз ово 
упутство, чине његов саставни део. 

3. Образац пријаве о несрећи на послу (у даљем 
тексту: пријава) попуњавају привредна или друга 
организација, установа, државни орган или приват-
ни послодавац, инспектор рада и лекар, и то: 

Среда, 4 фебруар 1959 

1) одељке I—V — привредна или друга орга-
низација, установа, државни орган или приватни 
послодавац код кога је осигураник био запослен у 
часу кад је повређен. Попуњавање се врши према 
чињеницама утврђеним приликом извршеног уви-
ђаја — ако се несрећа погодила на радном месту, 
а према подацима датим у изјави повређеног или 
очевидаца — ако се несрећа десила на̂  путу; 

2) одељак VI —инспектор рада, ако је извршио 
увиђај пре доставе пријаве (тачка 4 став 1). Ако је 
инспектор рада извршио увиђај после доставе при-
јаве лекару који је прегледао повређеног, изве-
стиће србски завод за социјално осигурање о чиње-
ницама утврђеним приликом тог увиђаја кад се ове 
чињенице разликују од оних које су наведене у 
пријави; 

3) одељак VII — лекар који је прегледао по-
вређеног а. 

Пријава из претходног става попуњава се у че-
тири примерка. 

4. Привредна или друга организација, установа, 
државни орган или приватни послодавац (у даљем 
тексту: обвезник подношења пријаве) доставља сва 
четири примерка пријаве са попуњеним одељцима 
наведеним у тачки 3 под 1 и 2 овог упутства ле-
кару који је прегледао повређеног, и то Лај доцније 
у року од 24 часа пошто се несрећа догодила. 

О в 
об 33 
X 
-8 Р, о V 33 

8 ег ез ес. о 
Н 
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Ако обвезник подношења пријаве није био оба-
вештен о несрећи на послу у тренутку кад се она 
догодила, дужан је поднети пријаву у смислу тач. 1 

4 овог упутства у року од 24 часа од тренутка 
сазнања да се несрећа на послу доЛдила. 

5. Обвезник подношења пријаве дужан је во-
дити књигу евиденције о пријавама о несрећи на 
послу, у коју заводи сваку пријаву о несрећи на по-
слу (прилог бр. 3). 

6. Лекар који је прегледао повређенога, пошто 
попуни одељак наведен у тачки 2 под 3 овог упут-
ства, враћа један примерак обвезнику подношења 
пријаве, а остала три примерка доставља надлежној 
организационе^ јединици среског завода за социјал-
но осигурање, и то најдоцније у року од 24 часа по 
пријему пријаве. 

7. Обвезник подношења пријаве дужан је чу-
вати враћену пријаву. Све пријаве слажу се по ред-
ном броју књиге евиденције о пријавама о несрећи 
на послу, посебно за сваку календарску годину. 

8. Срески завод за социјално осигурање односно 
његова филијала заводи пријаву у књигу евиден-
ције о пријавама е несрећи на послу (прилог бр. 4) 
и уписује на одређеном месту пријаве катаетарски 
број Обвезника подношења пријаве и редни број 
под којим је завео пријаву у књигу евиденције. 

Срески завод за социјално осигурање односно 
његова филијала задржава један примерак прија-
ве за своје потребе, други примерак доставља нај-
доцније у року од 24 часа по пријему надлежном 
инопекторату рада, а трећи — републичком заводу 
за социјално осигурање. 

9. Срески завод за социјално осигурање односно 
његова филијала на основу пријаве установљава 
и попуњава картон повређенога у несрећи на послу 
на обрасцу НП-2 (прилог бр. 5). 

10. Одредбе тач. 1 — 9 овог упутства важе и за 
случај обољења које је наступило-непосредно и као 
искључива' последица неког несрећног случаја или 
више силе за време посла (члан 44 став 3 Закона о 
инвал-идском осигурању). 

11. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство о вођењу евиденције и ста-
тистике повреда проузрокованих несрећним случа-
јем на послу („Службени лист ФНРЈ", бр. 35/52) . 

12. Ово упутство ступа н,а снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

I 
Бр. 100/1 

29 децембра 1958 године 
Београд 

Секретар за рад, 
Мома Марковић, с. р. 

1 

X 
I 

К 

н 

б е М
ес

то
 

С
ре

з 
И

ме
 

ме
ст

а 

'г-а 

с? 

и 

О
пш

ти
на

 

С
ре

з 

к 

1 

б 

1 со 

; I . г 

1 

X 
I 

К 

К
ад

 и
 г

де
 

је
 

ро
ђе

н 

ј 

М
ес

то
 

ст
ал

но
г 

ст
ан

ов
ањ

а 

'. 
За

ни
м

ањ
е 

(п
ос

ас
 

до
вн

ом
 р

ад
у)

 

1 
Ш

ко
лс

ка
 с

пр
ем

а 

Ш зв 8 сЗ 1 сч 1 со чо 1 г-1 сц 1 С-Ј 1 сч 1 с% сц 1 сч 



Страна 164 — Број 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 4 фебруар 1959 



Среда, 4 Фебруар 1950 СЛУЖКТГГТ4 ЛИСТ ФНРЈ Број 5 — Страна 165 

Прилог бр. 2 
О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈАВА О НЕСРЕЋИ НА 
ПОСЛУ 

Напомена: Пријава се попуњава у четири при-
мерка, по могућству писаћом машином. 

ОДГОВОРИ НА ПОЈЕДИНА ПИТАЊА 
11 — Подаци о несрећи на послу 

Питање 5 — Навести један од дана у недела 
(понедељник, уторник, итд.). 

Питање 6 — Наводи се један од часова, од 
0 до . 24. 

Питање 7 — Под несрећом на радном месту 
сматра се и повреда коју осигураник претрпи на 
организована! јавним радовима од општег значаја 
или акцијама спасавања или одбране од елементар-
них непогода или удеса, у вршењу одређених јав-
.них функција или грађанских 'дужности по позиву 
државних органа, у вршењу одређених политич-
ких грађанских права и друштвених функција, као 
и на војној вежби у Југословенској народној армији. 

Ако се несрећа десила на радном месту, ближе . 
описати радну јединицу или место, например: у сто-
ларској радионици, у машинској радионици, у ма-
гацину, на дизалицу на- градилишту зграде, при 
вожњи неког превозног средства (аутомобила, ауто-
буса, воза и сл.), у котларници, у јами рудника, у 
каменолому, при вожњи неким превозним сред-
ством (кондуктери) итд. 

Питање 8 и 9 — Одговара се само са „да" или 
„не". 

Питање 10 — На ово питање одговара се са „да" 
ако се несрећа десила на путу одређеном ради из-
вршавања службених задатака (на службеном путу), 
као и у вези са коришћењем права на здравствену 
заштиту, на рехабилитацију или' на запослење 
(друго). -

Питање 11 — Наводи се број лица погинулих 
на месту несреће односно умрлих на путу до здрав-
ствене установе, или се одговара са „не". 

- Овде се не убрајају повређена лица која су 
умрла доцније у здравственој установи. 

Питале 13 — Одговара се само кад је на пи-
тање 7 одговор „да", и то на следећи начин: „да" и 
датум (приближни) или „не". Ако је одговор на пи-
тање 7 „не", у ову рубрику ставља се црта. 

Питање 14 — На ово питање треба тачно на-
вести спољни узрок који је довео до несреће, на-
пример: 

погонски строј (неелектрични), и који (парни 
строј, парна турбина, мотор са унутрашњим с а з -
ревањем, водена турбина и водено коло, гасна тур-
бина, локомобиле и трактор за погон — не за вучу 
и сл.); 

радни строј, и који (токарска клупа, блањали-
ца, бушилица, глодалица, преса, строј за обраду 
дрва, строј прехранбене, текстилне, хемиске, гра-
фичке, грађевинске индустрије и сл., пољопривред-
ни строј, сисаљка, вентилатор, компресор, центри-
фуга и сваки други строј који прима механичку 
енергију и врши рад); 

дизалица, багер, транопортер или елеватор на 
електрични, парни, моторни, хидраулични или руч-
ни погон (например, лифт за људе и терет, мостна 
дизалица или која од осталих врста дизалица, ста-
билна или покретна дизалица, витло или транспор-
тер сваке врсте за пренос материјала); 

котлови, остали судови под притиском и гасни^ 
генератори, и који (парни котлови, прегрејачи, кон-

дензатори, аутоклави, цевоводи под притиском, апа-
рати за производњу гаса ,за погон и осветљење, 
ацетилена и сл. боце и цистерне са компримираним 
гасовима итд.); 

уређаји за механичко преношење енергије, и 
који (трансмисије односно осовине, ременице, по-
гонско ремење, зупчаници, шојке, ручице за покрет 
мотора итд.); 

транспорта средства на парни, електрични и 
други моторни погон, са сточном вучом или руч-
ним погоном, и која (железница, трамвај, тролејбус, 
аутобус, 'аутомобил, жичара, уепињача, вагонети, 
камион, трактор, локомобила за вучу, авион, брод, 
моторна или електрична колица, сточна кола, рVч-
на колица итд.); ако је несрећа проузрокована су-
даром два или више возила, назначити ;да је судар 
и навести посебно свако возило; 

човек или животиња, и која (шака или нога 
човека, удар, ујед или убод домаће или друге жи-
вотиње, инсекта, змије, дивљачи итд.); 

електрична струја, и то: 
електрични уређаји који су нормално под на-

поном, и који (неизоловани приступачни електрич-
ни сиров од ници, приступачни унутрашњи делови 
трансоформатора или других уређаја под напоном); 

делови електричних уређаја који нормално не 
смеју бити под напоном, и који (сви метални окло-
пи електрик них уређаја); 

било који други ^електрични уређаји где је 
непрописно или случајно доведена у везу електрич-
на инсталација са другим неелектричним уређа-
јима (електрична сијалица везана жицом за метални 
део радног строја, који иначе нема везе са електрич-
ном струјом); 

ручни, механички, пнеуматски или електрич-
ни алат, и који (секира, чекић, бат, длето, клешта, 
турпија, тестера, брус, нож итд., електробушилица, 
пнеуматски чекић за закивање и клецање итд.); 

материје и материјал у чврстом стању, и који! 
угаљ, руде и њихове прашине; 
камен, земља, песак, шљунак, туцаник, цигла 

и сав остали материјал, као и прашине које нису на 
другом месту споменуте; 

гвожђе и сви метали, машине и машински де-
лови код преноса или Монтаже; 

лово непосечено, посечено и обрађено; 
материје у течном стању, и које (уља, металн,у 

течном станлг, вода, киселина, лужина, бензин, ра-
стварачи итд.); 

материје у гасовитом и парном стању, и које 
(у г љ ен моно кси д, водена пара и остале паре, сум-
порводоник, фосфорводоник, сумпордиоксид, амо-
нијак итд.); 

експлозива енергија или пламен, као: експло-
зија паре, динамита, барута, ватреног оружја, пра-' 
шине угља, метала, брашна, шећера итд., експло-
зија мекана, ацетилена итд., експлозија пара бен-
зина, етеоа итд.; 

светлећа тела, опасна зрачења и абнормални 
притисак, као' ац^тиленска лампа, сијалица ултра'--
виолетна, рентгенска, радиоактивна и топлотна зра-
чења, абнормални притисак у кесону, авиону итд.; 

радни путеви и пролази приликом рада. као: 
косе равни, подеста. степенице, ходници, кар? та, 
отвори у поду, врата итд.; 

радна места на: скелама, лествама, крововима, 
прозорима, стубовима, високим димњацима, цистер-
нама, кацама, пећима итд.; 

елементарне силе, например: поплаве, гром по-
жар, потрес, горски удар итд. 

Питање 15 — Треба навести услед чега је добило 
до несреће, например услед: 

неисггравности стројева и других, уређаја, осим 
кад је неисправно^ у електричном делу уређаја 
(напрснути делови, излизане наврата, неисправна 
кочнице и сл.); 
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поремећаја нормалног технолошког процеса (за-
трпано грло, измена врсте сировине — пр еориј ен та-
пија производње није поремећај процеса); 

неиоправности ручног алата и алата на меха-
нички погон, осим кад је неисправно ст на елек-
тричном делу уређаја (као: лоше насађени чекић, 
тупа тестера, неисправан пнеуматски чекић, пне-
уматски алати итд.); 

неиоправности електрична уређаја или инста-
лација, као и неисправности стројева и ручног ала-
та на електрични погон у вези са електричним де-
лом уређаја; 

неисправно изграђене односно опремљене или 
неуредно одржаване радне просторије и радилишта; 

неправилног или недовољног осветљења, недо-
вољне и неправилне вентилације, нездраве атмо-
сфере, буке; 

закрченост радилишта, нарочито пролаза за 
људе; 

неисправности транспортних путева, средстава 
и простора за утовар и истовар (осим закрченост^; 

недостатка заштитних направа или њиховог 
оштећења или неисправности у њиховој конструк-
цији, као: циркулар без заштитног клина и капе, 
штанца без осигурања, незаштићени ваљци итд.; 

недостатка, неодговарајућа или неисправних 
личних заштитних средстава, као: заштитних ру- ' 
кавица, чизама, респиратора, наочара итд.; 

више силе (елементарне силе); 
нерационалног или несигурног начина рада (код 

појединца); 
лоше организације рада (групни рад); 
замора због сувише дугог или прековременог 

рада, искоришћења одмора или кратких одмора и 
брзог темпа рада; 

недостатка опште контроле, а нарочито при ра-
довима који се по важећим прописима и на основу 
искуства морају специјално радити под контролом; 

недостатка одговарајуће професионалне спреме 
стечене школовањем; 

недостатка одговарајућег професионални? иску-
ства (само приучен и слично); 

кршења прописа о сигурности, због: непозна-
вања или ^упућености у опасности; брзине у раду; 
недиспиплинованости (скидање заштитних напра-
ва, избегавање личних заштитних средстава, при-
лаз ^дозвољеним местима, нено кор авансе одређе-
ним заштитним мерама и сл.); 

акутних или хроничних болести, повременог 
поремећаја функција органа, последица узимања 
алкохола; физичких мана и недостатак, као: грипа, 
апнекситис, реума, менсие, мамурлук од узимања 
алкохола или које дроге, поремећена Функције оп-
гана због неправилне исхране, вртоглавих, пада-
вица, грчеви мишића итд.; 

замора због доласка на рад и одласка са рада 
(дуго пешачење, дуга вожња бициклом, железницом, 
камионом итд.); 

замора због недовољног одмора у слободном вре-
мену (рац ван предузећа итд.); 

личног ставка радника према впослу који ради у 
предузећу (незадовољан платом, местом итд.); 

брига или разних узбуђења (дугови, болест у 
кући, свађа у предузећу или ван предузећа итд.); 

психичких особина и недостатак, 
о Питање 16 — Даје се кратак опис тока несреће, 

с тим што треба нарочито навести чињенице које 
ближе приказују како се несрећа десила. 

III — Подаци о повређеном 
Питање 26 — Треба дати одговор из кога се мо-

же што тачније видети врста посла који повређе-
ни врши у свом редовном раду, тј. на свом редовном 
радном месту, без обзира да ли је повређен на том 
радном месту, на путу или на другом радном месту 
— замењујући некога. 

Занимање треба навести што детаљније, напри-
мер: бравар, мФгалостругар, млинар, трактори^, ма-
шиновођа, кондуктер трамваја, одгајивач коња, ви-

ноградар, неквалификовани радни;:, ученик у при-
вреди, директор предузећа, електротехничар, бла-
гајник, претседник среског народног одбора, гарде-
робер, матичар итд. 

Питање 27 — Наводи се највиша завршена шко-% 

ла (ако је повређени завршио школу), односно нај-
виши завршени разред за који има сведочанство, 
например: четворогодишња основна школа, пет ра-
зреда осмо годишње шк(^е, два разреда трогодишње 
трговачке школе, потпуна гимназија, електроте-
хнички факултет, шест се мост апа медицинског фа-
култета, без школске спреме итд. 

Питање 28 — За радника се наводи квалифика-
ције за коју има докуменат (сведочанство, уверење, 
решење, диплома и сл.), а за службеника — струч-
на опрема, према школској опреми или призната 
посебним решењем надлежног органа. 

Питање 29 —Одговара се само кад је на питање 
7 одговор „да", и то на исти начин као на питање 26. 

Ако је одговор на питање 7 „не", у ову рубрику 
ставља се црта. 

Питање 30 — Одговара се само кад је на пита-
ње 7 одговор „да", и то у следећим временским је-
диницама: 

1) У годинама — ако је радио више од једне го-
дине; 

2) у месецима — ако је радио више од једног 
месеца, а мање од годину дана; 

3) у данима — ако је радио мање од једног 
месеца. 

Ако је одговор на питање 7 „не", у ову рубрику 
ставља сд црта. 

Питање 31 — Ако је одговор на питање 7 „не", 
у ову рубрику ставља се црта. 

Питање 32 — Наводи се један од одговора са-
држаних у самом питању. 

Питање 33 — Ако је повређени раније претр-
пео несрећу на послу, наводи се пре колико вре-
мена је то било (бар приближно), у временским је-
диницама као за питање 30. Ако раније није био 
повређен, одговара се са „не". 

Питање 34 — Повреда се сматра смртоносном 
само ако је лице погинуло на месту несреће или 
умрло на путу до здравствене установе, а одговара 
се са „да" или ,,не". 

Питање 35 — Наводи се један од одговора: 
1) радни однос и какав — стални, допунски, при-

времени, пробни рад; 
2) ученик у привреди; 
3) вршење фери јалне праксе ученика и сту-

дената; 
4) вршење професионалне рехабилитаније; 
5) јавни радови. 

VI — Мишљење инспектора рада по појединим 
питањима 

Инспектор рада прегледаће одговоре на сва пи-
тања и даће одговор на она питања по којима се 
не слаже са одговорима, које је уписао подносилац 
пријаве. 

УП — Извештај лекара који је прегледао 
повређенога 

Питање 41 — Ако је услед несреће на послу 
наступила смрт, наводи се име лекара који је утвр-
дио смрт. 

Питање 42 — Ако није прегледан у здравстве-
ној установи, у' ову рубрику ставља се црта. 

Питање 43 — Наводи се један од следећих од-
говора: лекар; више или средње медицинско особ-
ље; нестручно лице. . 

Питање 44 — Нарочито треба унети неслагања, 
ако их има, у описивању несреће које је дао подно-
силац пријаве на питање 17. 

Питање 45 и 46 — Према Међународној класи-
фикацији болести (детаљна листа болести, повреда 
и узрока смрти — седма ревизија). 

Питање 47 — Време предвиђено за трајање не-
способлости за рад до 7 дана исказује се у данима, 
а преко 7 дана у недељама, 
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69 Одлука о стопама пореза на доходак 
1959 годину — — — 

70 Одлука о кор-ишћењу средстава намење-
них за финансирање расхода из чл. 4, 7 и 
23 Закона о савезном буџету за 1959 годину 

71. Одлука о употреби средстава сталног ре-
зервног фонда политичкотериторијалних 
јединица и о одобравању кредита општи-
нама за исплату обавеза здравственим 
установама — — — . — — — — — 

72 Одлука о давању зајмова из средстава 
Општег инвестиционог фонда за изградњу 
кошева за кукуруз у 1959 години — — 

73. Одлука о одређивању највиших продајних 
цена за домаћу вуну мерино и полумерино 
и о коришћењу средстава остварених про-
метом текстилних сировина — — — — 

74. Одлука о овлашћењу Секретаријата Саве-
зног извршног већа за индустрију да про-
пише техничке услове за рационалну пре-
раду коже и крзна — — — — — — 

75 Одлука о оквирима за утврђивање поло-
жај них плата службеника савезних органа 

76. Одлука о оквирима за установљавање по-
себног додатка за асистенте одређене спе-
цијалности на појединим факултетима — 

77. Одлука о изменама Одлуке о оквирима за 
утврђивање положајне плате службеника 
савезних научних установа 

Страна 
за 

147 

147 

148 

148 

149 

149 

— — — 150 

Страна 
78. Одлука о оквирима за установљавање по-

себног додатка за наставно и васпитно осо-
бље у школама и другим установама за 
васпитање и образовање — — — — — 

79. Одлука о оквирима за установљавање по-
себног додатка за наставио особље одре-
ђене специјалности у стручним школама 

80. Одлука о изменама Одлуке о раопоређи-
вању путничких аутомобила који се нала-
зе код државних органа, установа и орга-
низација — — — — — — — — — 15-1 

81. Одлука о изменама у саставу неких одбо-
ра и комисија Савезног извршног већа — 

82. Наредба о мерама безбедности саобраћаја 
на аутопуту Загреб—Љубљана и на савре-
меном путу Београд—Загреб — — — — 

83. Наредба о измени и допуни Решења о од-
ређивању висине депозита за обезбеђење 
исплате инвестиционих радова — — — 

84. Наредба за примену Уредбе о употреби 
средстава за инвестиције у 1959 години — 

85. Упутство за спровођење Одлуке о утврђи-
вању и расподели дохотка шумских га-
здинстава — — — — — — — — 

'86. ^Упутство о подношењу пријава и извешта-
ја о инвалидима рада — — 

87. Упутство о евиденцијама о инвалидима 
рада и о радним местима које се воде код 
органа службе поседовања рада — — 

88. Упутство о подношењу пријава и вођењу 
евиденције о несрећама на послу — — — 

150 

151 

152 

153 

153 

— — 156 

158 

162 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Улица Краљевића Марка бр. 9. 
— В. д, директора и одговорног уредника Исо Барух, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


