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На основу члана 11 Закона о изменама и допу-
нама Основног закона о издавачким предузећима 
и издавачким установама („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 27/59), Законодавни одбор Савезног већа и З а -
конодавни одбор Већа произвођача Савезне народ-
не скупштине, на својим седницама одржа-ним 15 
октобра 1959 године, утврдили су пречишћени текст 
Основног закона о издавачким предузећима и из-
давачким установама. 

Одредбе члана 7, члана 18 став 5, чл. 23 до 28, 
члана 30 став 4, и члана 37 ст. 3 и 4 пречишћеног 
текста, које одговарају одредбама садржаним у З а -
кону о изменама и допунама Основног закона о из -
давачким предузећима и издавачким установама 
ступиле су на снагу 16 јула 1959 године, а остале 
његове одредбе ступиле су на снагу 24 марта 1955 
године. 
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ОСНОВНИ ЗАКОН 
О ИЗДАВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ИЗДАВАЧ-

КИМ УСТАНОВАМА 
(пречишћени текст) 

I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Издавачком делатношћу баве се издавачка пре-

дузећа и издавачке установе, као и новинска пре-
дузећа. 

Државни органи, остале установе и привредне 
организације, друштвене организације и друга 
правна лица, као и појединци, могу издавати књиге 
и друге публикације под условима предвиђеним 
овим законом. 

Издавачком делатношћу у смислу овог закона 
сматра се издавање књига, уџбеника, приручника, 
новина, часописа и других списа, музичких компо-
зиција, слика, цртежа и других дела, 

Члан 3 4 

Објављивање научних, књижевних и уметнич-
ких дела и других пуб локација, као и задовоља-

вање и развијање потреба грађана за таквим де-
лима и публихацијама, обезбеђује се оснивањем и з -
давачких предузећа и издавачких установа и дру-
штвеним управљањем тим предузећима и у с т а ш у 
вама. 
Ј - Због посебног знача ја издавачке делатности, у 

издавачким предузећима образују се издавачки са-
вети, који врше права и дужности одређене овиаЛ 
законом. 

,Ради омогућавања рада издавачких предузећа 
и издавачких установа стављају им се на распола-
гање средства за производњу и друга материјална 
средства у друштвеној својини. 

Члан 4 
За оснивање, организацију и пословање издан 

Бачких предузећа и управљање њима в а ж е општи 
прописи о привредним предузећима, уколико услед 
посебног знача ја издавачке делатности није овим 
законом друкчије одређено. 

Посебним законом уређује се оснивање, органи^ 
запада и пословање новинских предузећа, као и 
издавање новина од стране издавачких предузећа 
и издавачких установа. 

Члан 5 
Издавачка предузећа и издавачке установе, као 

и остале организације и друга лица који се у скла-
ду са одредбама овог закона баве издавачком де-
латношћу, слободни оу у избору књига и публи-
кација. 

Члан 6 
Издавачка предузећа и издавачке установе ду-

ж н и су објављивати годишњи извештај о публи-
кацијама издатим у току протекле године, као и 
програм пуб лик ација за наредну годину. 

Начин об јављиван^ годишњег извештаја и про-
грама публикација уређује се прописима републич-
ког савета надлежног за послове културе. 

Члан 7 
Издавачка предузећа удружују се по пропи-

сима о удруживању привредних организација. 

Члан 8 
За штампање и објављивање књига и других 

публикација, као и за издавање новина и других 
повремених списа од стране државних органа, 
установа и организација сем оних из члана 1 став I1 

овог закона, и од стране других лица в а ж е одред-
бе Закона о штампи. 

Члан 9 

Не може се издати ни једно оригинално и л и ' 
преведено дело пре него што издавач са носиоцем 
ауторског права или његовим заступнике^ не уреди 
питање ауторских права, 

/ 



Страна 1030 — Број 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Јреда, 4 новембар 1959 

II 
ИЗДАВАЧКА ПРЕДУЗЕЋА 

1. Оснивање 
Члан 10 

Издавачка предузећа могу оснивати државни 
органи, установе, привредне и друштвене органи-
зације,. као и групе грађана. 

Члан 11 
Привредне и друштвене организације и групе 

грађана могу оснивати издавачка предузећа по 
претходном одобрењу, које даје савет среског на-
родног одбора надлежан за послове културе у са-
гласности са републичким саветом надлежним за 
послове културе. 

У захтеву за одобрење оснивач је дужан наве-
сти нарочито каквим ће се врстама издавачке де-
латности бавити издавачко предузеће које се 
оснива. 

Одоб-рење за оснивање предузећа може се 
ускратити ако нису испуњени општи услови про-
писани за оснивање предузећа, или ако не постоје 
услови који обезбеђују потребну стручност за од-
говарајућу врсту издавачке делатности и услови 
који обезбеђују извршење општих културно-про-
светних задатака. 

Ако је републички савет дао сагласност за 
оснивање издавачког предузећа, савет среског на-
родног одбора надлежан за послове културе може 
ускратити одобрење само ако нису испуњени оп-
шти услови за оснивање предузећа. 

Против решења којим се ускраћује одобрење за 
оснива-ње предузећа оснивач се може жалити ре-
публичком извршном већу. 

Члан 12 
Државни органи и установе могу оснивати из-

давачка предузећа уз претходну сагласност репу-
бличког савета надлежног за послове културе. Оба 
сагласност није потребна ако је издавачко преду-
зеће основано од извршног већа. 

Републички савет надлежан за послове културе 
може ускратити своју сагласност ако не постоје 
услови који обезбеђују потребну стручност за одго-
варајућу врсту издавачке делатности и услови који 
Обезбеђују извршење општих културно-просветних 
задатака. 

Против решења којим се ускраћује сагласност 
оснивач се може жалити републиком извршном 
већу. 

Члан 13 
Кад је надлежни државни орган дао одобрење 

односно сагласност за оснивање издавачког преду-
зећа, предузеће се уписује у регистар привредних 
организација. Предузеће се сматра основаним да-
ном уписа у регистар. 

Основаном издавачком предузећу није потреб-
но посебно одобрење за из-бор органа управљања и 
доношење правила (конституисање предузећа). 

Актом надлежног државног органа којим се 
Одобрава оснивање предузећа одређују се и дан 
избора органа управљања у предузећу, број чла-
нова тих органа, чланови изборне комисије, као и 
рок за доношење правила предузећа. " 

Кад је надлежни државни орган дао сагласност 
за оснивање издавачког предузећа од стране држав-
ног органа или установе, дан избора органа управ-
љања у предузећу, број чланова тих органа, чла-
нове изборне комисије, као и рок за доношење 
правила предузећа, одређује својим решењем савет 
општинског народног одбора надлежан за послове 

при-вреде на чијем се подручју налази седиште 
предузећа. 

Члан 14 
Издавачко предузеће може почети са издавач-

ком делатношћу пошто се изаберу органи управ-
љања и донесу правила предузећа, пошто се обра-
зује издавачки савет предузећа, обавести о томе 
орган управе среског народног одбора надлежан за 
послове привреде и поднесе пријава за упис кон-
ституисања предузећа у регистар. 

Члан 15 
Правила издавачког предузећа доноси раднич-

ки савет предузећа, а потврђује их савет среског 
народног одбора надлежан за послове културе у 
сагласности са саветом среског народног одбора 
надлежним за послове привреде. 

Савет среског народног одбора надлежан за по-
слове културе испитује да ли су правила у сагла-
сности са постојећим прописима. Ако је предузеће 
уговором са оснивачем преузело обавезе према 
оснивачу, савет ће водити рачуна и о томе да ли 
су правила у складу са тим обавезама. 

Ако правила предузећа нису у сагласности са 
постојећим прописима или са обавезама које за 
предузеће произлазе из уговора са оснивачем, савет 
среског народног одбора надлежан за послове кул-
туре вратиће правила предузећу и писмено му са-
општити своје примедбе, одређујући и рок у коме 
је дужно да поступи по примедбама. 

Ако предузеће не поступи по примедбама са-
вета среског народног одбора надлежног за послове 
културе у одређеном року, овај ће образложеним 
решењем одбити потврду правила. Против овог ре-
шења раднички савет предузећа може изјавити 
жалбу. 

Члан 16 
Пријаву за упис акта о осниваху издавачког 

предузећа у регистар привредних организација под-
носи директор предузећа. Пријави се мора ^прило-
жити акт надлежног државног органа о одобрењу 
односно сагласности за оснивање предузећа. 

Пријава за угоне у регистар подноси се у року 
од петнаест дана од дана пријема акта о одобрењу 
односно сагласности за оснивање предузећа. 

Ако по истеку рока од шест месеци од дана од-
ређеног за избор органа управљања предузеће не 
отпочне са радом, издато одобрење односно сагла-
сност престаје да важи, а орган надлежан за реги-
стровање предз^зећа брисаће по службеној дужно-
сти предузеће из регистра привредних организа-
ција. 

Члан 17 
Пријаву за упис конституисања издавачког 

предузећа у регистар привредних организација под-
носи директор предузећа у року од петнаест дана 
од дана избора органа управљања предузећа. 

Уз пријаву за упис конституисања у регистар 
директор је дужан да приложи и правила преду-
зећа. 

12. Предмет пословања 
Члан 18 

Актом о оснивању издавачког предузећа одре-
ђују се врсте издавачке делатности којима ће се 
предузеће бавити. 

Издавачко предузеће може се бавити само оним 
врстама издавачке делатности које су уписане у 
регистар привредних организација као предмет 
његовог пословања, 
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Врсте издавачке делатности утврђује Секрета-
р у ат Савезног извршног већа за просвету и кул-
туру. 

' Издавачко предузеће може се ,поред издавачке 
делатности бавити и другим делатностима предви-
ђеним овим законом, које су уписане у регистар као 
предмет његовог пословања, 

Издавачко предузеће које се бави пословима из 
претходног става сматраће се као такао ако испу-
њава минималне услове по прописима које доноси 
Секретар иј ат Савезног извршног већа за просвету 
и културу у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија. 

Члан 19 
Свака промена предмета пословања предузећа 

мора се уписати у регистар привредних организа-
ција. Као промена сматра се и проширење предмета 
пословања. 

За промену предмета пословања издавачког 
предузећа које је основала привредна или дру-
штвена организација, или група грађана, потребна 
је сагласност оснивача и одобрење савета среског 
народног одбора надлежног за послове културе, 
које савет даје у сагласности са републичким са-
,ветом надлежним за послове културе. 

За промену предмета пословању издавачког 
предузећа које је основао државни орган или уста-
нова потребна је сагласност оснивача и републич-
ког савета надлежног за послове културе. Сагла-
сност савета није потребна ако је предузеће осно-
вано од извршног већа. 

Против решења којим се ускраћује одобрење 
од,носно сагласност за промену предмета пословања, 
предузеће се може жалити републичког извршном 
већу. 

3. Пословне јединице 
Члан 20 

Издавачка предузећа могу оснивати на целој 
територији Федеративне Народне Републике Југо-
слав ије продавнице за продају сопствених и туђих 
издања, као и за продају антикварних књига и 
других публикација. Ове продав,нице моту прода-
вати и канцелариски материјал и прибор, учила, 
школски и технички прибор, музичке инструменте 
и прибор за њих. 

Издавачка предузећа могу оснивати на целој 
територији Југославије и стоваришта за продају на 
велико сопствених издања, 

За оснивање и пословање ових продавница и 
стоваришта и управљање њима важе прописи који 
се односе на продавнице и стоваришта производаих 
предузећа. 

Члан 21 
Издавачка предузећа могу имати у свом са-

ставу као пословне и погонске јединице штампа-
рије, књитовезнице и друге погоне који служе из-
давачкој делазжбсти. 

Односи између предузећа и пословних и по-
гонских јединица из претходног става регулишу 
се правилима предузећа у складу са законом. 

Пословне и погонске јединице из става 1 овог 
члана могу се издвојити из састава предузећа само 
на основу одлуке радничког савета предузећа. 

4. Органи предузећа 
Члан 22 

Издавачким предузећем као привредном орга-
низацијом управљају: раднички савет, управни од-
бор и директор. 

Одређена права и дужности у издавачком пре-
дузећу врши издавачки савет. 

Члан 23 
Издавачки савет има најмање седам чланова. 
Издавачки савет чине чланови које из реда 

културних, научних, просветних и других јавних 
радника именује оснивач с обзиром на врсту, из-
давач-ке делатности којом се предузеће бави и 
чланови које бирају заинтересоване друштвене, 
културне, стручне, привредне и друге организа-
ције и установе. 

Директор предузећа је члан издавачког савета 
по положају. 

Правилима предузећа одређује се укупан број 
чланова савета, број чланова које именује осни-
вач, број чланова које бирају заинтересоване дру-
штвене, културне, стручне, привредне и друге орга-
низације и установе, као и које организације и уста-
нове бирају чланове савета по претходно прибав-
љеној њиховој сагласности. 

Члан 24 
Ако је издавачко предузеће основала привред-

на организација, друштвена организација којој из-
давачка делатност није један од основних задата-
ка, или група грађана, оснивач именује одређени 
број чланова издавачког савета у сагласности са 
републичким саветом надлежним за послове кул-
туре. Ако овај савет у року од 30 дана од пријема 
акта о именовању чланова издавачког савета не 
стави своје примедбе, сматра се да је дао сагла-
сност. Републички савет надлежан за послове кул-
туре може давање ове сагласности пренети на са-
вет среског народног одбора надлежан за послове 
културе. 

Члан 25 
Чланови издавачког савета именују се односно 

бирају на две године. 
Оснивач односно организација или установа 

који именују односно који бирају чланове издавач-
ког савета могу чланове које су именовали одно-
сно изабрали опозвати и пре истека рока од две 
године ако" занемарују своју дужност. 

Члан 26 
Издавачки савет из овоје средине бира прет-

седиика. 
Директор издавачког предузећа не може бити 

биран за претседник. 
Претседник припрема, сазива и претседава сед-

ницама издавачког савета. У припремању седница 
претседник помаже директор предузећа. 

Претседник сазива седнице издавачког савета 
по својој иницијатива! или на захтев једне трећи-
не чланова издавачког савета или директора пре-
дузећа. 

Издавачки савет пуноважно решава ако је на 
седници присутно више од половине чланова, а 
решења дон ост већином гласова присутних чланова. 

Издавачки савет може донети пословник о ово-
ме раду. 

Члан 27 
Издавачки савет врши следеће послове: 
1) састав,ља програм издања предузећа по сво-

јој иницијатива или на предлог управног одбора 
предузећа; 

2) даје мишљење о приоритету издавања поје-
диних дела из програма издања; 
^ 3) предлаже, у сагласности са радничким саве-
том, поједина издања за дотирање из фонда за уна-
пређивање издавачке делатности; 

^ -4 ) даје мишљење радничком савету предузећа 
о употреби средстава која предузећу остају од са-
везног пореза на добит привредних организација; 
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5) даје мишљење радничком савету предузећа 
о дотчрању појединих издања из средстава пре-
дузећа. 

Издавачки савет може расправљам и о дру-
гим питањима која су везана за остварење програ-
ма издања и о њима давати своје мишљење и пред-
логе радничком савету, управном одбору и дирек-
тору предузећа. 

Члан 28 
Издавачки савет је дужан да образложи уно-

шење сваке публикације у програм издања. 
Издавачки савет је дужан да сваке године под-

несе оснивачу предузећа .извештај о овоме раду. 

Члан 29 
О програму издања који је саставио издавачки 

савет решава раднички савет предузећа. 
Програм издања је утврђен кад се о њему сло-

же издавачки савет и раднички савет. 
Издавачко предузеће издаје своје публикације 

дрема утврђеном програму издања. Оно не сме из-
давати публикације са чијим се издавањем није са-
гласио издавачки савет. 

Члан 30 
Ако се издавачки савет не сагласи са предло-

гом радничког савета за уношење појединих публи-
кација у програм издања, раднички савет може 
спорно питање изнети на решавање пред посебну 
арбитражну комисију. 

Арбитражна комисија састоји се од пет члано-
ва, од којих претседника ^ два члана именује ре-
публички савет надлежан за послове културе, а 
два члана удружење издавачких предузећа. 

Ако се арбитражна комисија сагласи са захте-
вом радничког савета за уношење одређених пу-
бликација у програм издања, ове пуб ли каци је се 
уносе у програм издања предузећа. 

Приликом решавања спорних питања из става 
1 овог члана, на седнице арбитражне комисије оба-
везно се позивају претставници гш је одреди из-
давачки савет и раднички савет предузећа. Ови 
претставници могу учествовати у раду комис-ије, 
али без права одлучивања. 

Члан 31 
Имена чланова издавачког савета обавезно се 

објављују у годишњем извештају издавачког пре-
дузећа. 

Члан 32 
Директора издавачког предузећа поставља и раз-

решава народни одбор среза на предлог оснивача. 
Директор мора имати стручну опрему која се 

прописује правилима предузећа. 

Члан 33 
Кад се новинско предузеће, поред издавања но-

вина и других повремених списа, бави и другом 
издавачком делатношћу, у погледу те делатности 
примешиваће се и на новинско предузеће одредбе 
овог закона о издавачком савету (члан 22 став 2, 
чл. 23 до 30), као и о објављивању годишњег изве-
штаја и програма публикација (чл. 6 и 31). 

5. Пословни агенти предузећа 
Члан 34 

Издавачка предузећа могу имати своје послов-
не ат ен те и поверенике, преко којих могу на целој 
територији Федератиене Народне Републике Јун 
гослазије продавати своја издања и прикупљати 
огласе за објављивање у својим и-здањима. 

Односи између издавачког предузећа и његових 
пословних агената и повереника регулишу се уго-
вором. 

Члан 35 
Пословни атент може обављати пословање само 

на основу дозволе коју му издаје орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове 
привреде на чијем се подручју налази место стал-
ног пословања агента. 

За пословање агента без сталног пословног ме-
ста дозволу издаје орган управе општинског народ-
ног одбора надлежан за послове привреде на чијем 
подручју агент има боравиште. 

Дозвола се може издати само оном лицу које 
докаже да је закључило уговор са издавачким пре-
дузећем о продаји издања предузећа односно о при-
купљању огласа за предузеће, да је јутословенски 
држављанин и да је пословно способно. 

^/Одредбе претходних ставова не односе се на 
поверенике. 

Ближе прописе о условима и поступку за из-
давање дозвола пословним агентима издавачких 
предузећа, као и о начину њиховог пословања, до-
носи савезни Државни секретаријат за послове роб-
ног промета. СЉим прописима ће се регулисати и 
начин пословања повереника, као и послови које 
они могу вршити. 

Члан 36 
Односи између издавачких предузећа и прода-

ваца пу бл акација (колпортере), регулишу се посеб-
ним прописима које доноси савезни Државни секре-
тари јат за послове робног промета уз сагласност 
Секретаријата Савезног извршног већа за рад. 

6, Фондови за унапређивање издавачке делатности 

Члан 37 
У циљу уналређивања издавачке делатности и 

обезбеђивања средстава за помагање издавања на-
учних, уметничких, стручних и других дела и пу-
блика ,^ ја, оснива се у народним републикама и ау-
тономним јединицама фонд за уналређивање изда-
вачке делатности. 

Фондом управља републички савет односно са-
вет аутономне јединице надлежан за послове кул-
туре. 

Републички савет односно савет аутономне је-
динице надлежан за послове културе именује управ-
ни одбор фонда за унапређивање издавачке делат-
ности. Чланове управног одбора фонда савет име-
нује из реда својих чланова, културних, научних, 
просветних и других јавних радника, чланова из-
давачких савета и из реда радника и службеника 
издавачких предузећа. 

Управни одбор врши распоред и додељивање 
средстава из фонда за унапређи вање издавачке де-
латности на основу општих смерница о датирању 
појединих врста литературе које утврђује републич-
ки савет надлежан за послове културе. 

Члан 38 
Извори прихода фонда за унаиређивање изда-

вачке делатности јесу: 
1) допринос који су издавачка предузећа дужна 

да уплаћују у фонд по посебним савезним пропи-
сима; 

2) дотације и поклони; 
3) износи користи одузете по члану 53 став 4 

овог закона; 
4) камате на средства уложена код банке. 
Савезним прописима одредиће се из кога дела 

овог прихода су издавачка предузећа дужна да 
уплаћују допринос из тачке 1 претходног става. 
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Овај допринос не може бити већи од износа обаве-
за којих су издавачка предузећа ослобођена дру-
штвеним плановима и другим прописима. 

Члан 39 
Средства фонда за унапређивање издавачке 

делатности могу се употребљавати искључиво за 
помагање издавања појединих научних, уметнич-
ких и стручних дела, уџбеника и других публика-
ција од интереса за просветни, научни и културни 
живот. 

III 
ИЗДАВАЧКЕ УСТАНОВЕ 

Члан 40 
За издавање публикација које претежно слу-

же за потребе државних органа и установа, као 
и за извршавање њихових задатака, мо-гу се осни-
вати издавачке установе. 

Издавачка установа оснива се решењем Саве-
зног односно републичког извршног већа. 

Члан 41 
Издавачке установе су установе са самосталном 

финансиран^! и на њих се примењују прописи о 
установама са самосталним фин ан си раићем, уколи-
ко овим законом или решењем о оснивању изда-
вачке установе није друкчије одређено, 

Члан 42 
Решење о оснивању издавачке установе садржи, 

поред података које мора да садржи према пропи-
сима о установама са самосталним финаноирањем, 
и одредбу о томе да ли ће установа имати изда-
вачки савет. 

Решењем којим је утврђено да издавачка уста-
нова има издавачки савет одређује се и састав и 
начин образовања савета, као и начин решавања 
спора ако се издавачки савет не сложи са предло-
гом органа управљања установе да се у програм 
издања унесу поједине публикације. 

Члан 43 
Издавачке установе имају резервни фонд, а 

могу имати и друге фондове према прописима о 
установама са самосталним финансирањем. 

Орган који је основао издавачку установу од-
ређује који се проценат од укупног вишка прихо-
да уноси у резервни фонд, а који у друге фондове. 

Члан 44 
Одредбе овог закона о издавачким саветима 

издавачких предузећа сходно ће се примењивати 
и на издавачке установе које имају издавачки са-
вет, уколико одредбама овог закона није друкчије 
одређено. 

IV 
ИЗДАВАЊЕ ПУБ ЛИК АЦИ ЈА ОД СТРАНЕ ДР-
ЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ПРИВРЕДНИХ 
И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ 

ЛИЦА 

Члан 45 
Државни орга-ни, као и установе сем издавач-

ких, могу, поред нови,на и других повремених спи-
са, издавати само оне публикације које се односе 
на делокруг и задатке државног органа или уста-
нове, као и оне публикације за чије су изцазање 
овлашћени према постојећим прописима односно 
правилима или статутом установе, 

Члан 46 
Привредне организације, сем оних из члана 1 

став 1 овог закона, као и друштвене организације 
могу, поред новина и других повремених списа, из-
давати само оне публикације чије издавање спада 
у делокруг организације утврђен њеним правили-
ма или статутом, или које служе основној делатно-
сти привредне организације односно остваривању 
задатака друштвене организације. 

Члан 47 
Појединци као издавачи новина и других по-

времених списа могу, поред издавања таквих списа 
по одредбама Закона о штампи, издавати само оне 
публикације које служе остваривању циљева и за-
датака ради којих су нови-не или други повремени 
описи покренути. 

Члан 48 
Верске заједнице могу, поред издавања верских 

повремених описа по одредбама Закона о штампи, 
издавати само оне публикације које служе верској 
настави (катехизацији) или вршењу верских обреда 
или других верских послова. 

Члан 49 
Појединци могу издавати само сопствена дела 

(оригинале и преводе) и дела на која су путем на-
слеђа стекли ауторско право. 

V 
НАДЗОР 
Члан 50 

Непосредни надзор у погледу испуњавања оба-
веза предвиђених овим законом од стране изда-вач-
ких предузећа, издавачких установа и новинских 
предузећа, као и других организација и лица који 
издају поједине публикације, врши орган управе 
среског народног одбора надлежан за послове кул-
туре. 

Општи надзор у смислу претходног става врши 
републички савет надлежан за послове културе. 

Надзор над привредним пословањем издавачких 
предузећа и издавачких установа врше надлежни 
државни органи према постојећим прописима. 

Члан 51 
Привредној или друштвеној организацији, поје-

данцима као издавачима новина и других повреме-
них описа и приватним правним лицима, који у 
току две уза-стопне године два пута буду кажњени 
за који од привредних преступа из чл. 53 и 5б или 
за прекршај из члана 56 овог закона, надзорни ор-
ган из члана 50 ст. 1 и 2 овог закона може забра-
нити да се баве издавањем других публјгкација, сем 
издавања повремених списа по одредбама Закона 
о штампи. 

Ова забрана може бити изречена најдуже на 
две године. 

Против решења о забрани може се изјавити 
жалба републичко.^ савету надлежном за послове 
културе, а ако је решење донео у првом степену 
тај савет — републичког извршном већу. 

Члан 52 
Ако надзорни орган утврди да је за радње из-

давачког или новинског предузећа које су учињене 
противно одредбама овог закона одговоран директор 
предузећа, може поднети предлог народном одбору 
со?за за смењивање директора по про-писима који 
важе за привре-д.не организације. 
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VI 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 53 
Новчаном казном од 20.000 до 1,000.000 динара 

казниће се за привредни преступ издавачко преду-
зеће и издавачка установа ако противно одредбама 
овог закона изда публикацију са чијим се издава-
њем није сагласио издавачки савет предузећа одно-
сно установе. 

Казном из претходног става казниће се и но-
винско предузеће ако противно одредбама члана 33 
овог закона изда публикацију са чијим се издава-
њем није сагласио издавачки савет предузећа. 

За радње из претходног става казниће се нов-
чаном казном до 50.000 динара и одговорно лице у 
предузећу или издавачкој установи. 

Поред изрицања казне по ст. 1 и 2 овог члана, 
од привредне организације и издавачке установе 
која је радњом предвиђеном у тим ставовима при-
бавила себи противправну имовинску корист, оду-
зеће се целокупан износ тако прибављене користи 
у корист фонда за унапређивање издавачке делат-
ности народне републике односно аутономне једи-
нице, предвиђеног у члану 37 овог закона. 

Члан 54 
Новчаном казном до 500.000 динара казниће се 

за привредни преступ издавачко или друго преду-
зеће и установа са самосталним финансирањем ако 
изда у оригиналу или преводу дело пре него што 
са носиоцем ауторског права регулише питање 
ауторских права. 

За радњу из претходног става казниће се нов-
чаном казном до 20.000 динара и одговорно лице у 
предузећу или установи. 

Члан 55 
Новчаном казном до 500.000 динара казниће се 

за привредни преступ привредна организација и 
установа са самостални^! финансирањем ако изда 
публикацију противно члану 46 овог закона. 

За радњу из претходног става казниће се нов-
чаном казном до 20.000 динара и одговорно лице у 
привредној организацији или установи са самостал-
ном фин ансир а њ ем. 

Члан 56 
Друштвена организација, физичко или приват-

но правно лице казниће се за прекршај новчаном 
казном до 500.000 динара ако изда пуб лик апи ју 
противно чл. 9, 46, 47 односно члану 48 овог закона. 

За радњу из претходног става казниће се нов-
чаном казном до 20.000 динара и одго-ворни слу-
жбеник односно претставник друштвене организа-
ције или правног лица. 

Члан 57 
Новчаном казном до 100.000 динара казниће се 

за прекршај издавачко предузеће и издавачка уста-
нова ако у прописаном року не објави годишњи 
извештај о издатим пуб ликаци јама, или ако у годи-
шњем извештају предузећа или установе не обја-
ви имена чланова издавачког савета. 

За радње из претходног става казниће се истом 
казном и новинско предузеће које је према одред-
бама овог закона дужно да објави годишњи изве-
штај о издатим публикацијама, односно имена чла-
нова издавачког савета. 

За радње из претходних ставова казниће се 
новчаном казном до 10.000 динара и одговорно лице 
у издавачком или новинском предузећу односно у 
издавачкој установи. 

Члан 58 
Новчаном казном до 50.00-0 ди-нара казниће се 

за прекршај пословни агент издавачког предузећа 
или издавачке установе за чији је рад потребна 
дозвола, ако обавља своје пословање без дозволе 
надлежног органа, или на начин противан пропи-
сима о пословању агената. 

Члан 59 
За поступак по привредним преступима из чл. 

53, 54 и 55 овог закона на,длежни су у првом степе-
ну окружни привредни судови. 

За поступак по привредним преступима из ста-
ва 1 овог члана важе одредбе Закона о привредним 
судовима. Уколико тим законом није у погледу по-
ступка друкчије одређено, на те преступе сходно ће 
се примењивати материјалноправне и формално-
правне одредбе које важе за повреде прописа који-
ма су предвиђене казне и друге мере за привредне 
организације, а по којима су за поступак биле над-
лежне до ступања на снагу Закона о привредним 
судовима државне арбитраже. 

Административно-казнени поступак по прекр-
ша ј има из чл. 56, 57 и 58 води се по одредбама 
Основног закона о прекршајима. 

VII 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 60 
Постојећа издавачка предузећа, издавачке уста-

нове, као и њихове пословне јединице, дужни су 
да у року од шест месеци по ступању на снагу овог 
закона саобразе своју организацију и пословање 
његовим одредбама. 

Члан 61 
Као оснивачи постојећих издавачких предузе-

ћа и издавачких установа сматрају се у смислу 
овог закона они државни органи, установе, при-
вредне и друштвене организације који су донели 
акт. о њиховом оснивању, односно групе грађана 
које су их основале. 

Републичко извршно веће одредиће ко се сма-
тра као оснивач постојећих издавачких предузећа 
и установа ако су државни органи и установе из 
претходног става укинути, или ако је надзор над 
тим предузећима и установама прешао на други 
орган, или ако је извршена ликвидација привредне 
организације која их је основала или је друштве-
на организација престала са радом. 

Државни органи, установе, као и привредне и 
друштвене организације, који су основали издавач-
ко предузеће или издавачку установу могу пренети 
право оснивача на други орган, установу или орга-
низацију. 

Члан 62 
Ступањем на снагу овог закона престају да ва-

же прописи који су у супротности са његовим од-
редбама. 

720. 
На основу, члана 11 став 2 Закона о електро-

привредним организацијама („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 2/58 и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВАНРЕДНИМ МЕРАМА ЗА ШТЕДЊУ ЕЛЕК-
ТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У НОВЕМБРУ И ДЕЦЕМБРУ 

1959 ГОДИНЕ 

1. Због смањења производње електричне енер-
гије у хидроелектранама, насталог услед изузетно 
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ниског водостаја у рекама, овом одлуком се уводе 
ванредне мере у циљу штедње електричне енергије 
у месецима новембру и децембру 1959 године. 

2. Тарифни ставови предвиђени за групу по-
трошње ,Дб) Осветљење пословних просторија" и 
„17) Осветљење друштвених просторија" Тарифе за 
електричну енергију која је саставни део Уредбе о 
ценама и условима продаје електричне енергије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр 17/57 и 33/59) не од-
носе се на електричну енергију утрошену за за-
гревање пословних и друштвених просторија 

Изузетно од одредбе претходног става, по овим 
тарифним ставовима може се обрачунава^! и елек-
трична енергија утрошена за загревање просторија 
ових потрошача ако су за такво трошење елек-
тричне енергије претходно прибавили одобрење 
електропривредне заједнице на чијем је подручју 
њихово седиште. 

Ако орган електропрнаредне заједнице утврди 
да је потрошач из претходног става трошио елек-
тричну енергију за загревање просторија без прет-
ходно прибављен ог одобрења, може донети решење 
којим ће се таквом потрошачу обрачунати по 10 
пута вишем тарифном ставу сва електрична енер-
гија утрошена за претходних дванаест месеци. 

Против решења из претходног става потрошач 
може изјавити жалбу општинском органу управе 
надлежном за комуналне послове у року од 15 дана 
од дана доставе решења. 

3. Група потрошње „Домаћинова" плаћаће елек-
тричну енер. 1ју утрошену у новембру и децембру 
1959 године за 120 кД^ћ месечно за прву тарифну 
јединицу и 60 кАА/Ћ месечно за сваку даљу тарифну 
јединицу по важећој тарифи (3 динара дању одно-
сно 2 динара ноћу, ако електричну енергију пла-
ћају по нижем степену, или по 16 динара, ако елек-
тричну енергију плаћају по вишем степену) за по-
трошени к\УЋ. 

4. Тарифна јединица групе потрошње „Дома-
ћинова" јесте свака станбена просторија површине 
преко 6 м2, без обзира у ном обиму је у њој изве-
дена електрична инсталација. Ако станбена про-
сторија има површину преко 40 м2, сваких започе-
тих 40 м2 површине узима се као тарифна јединица. 
Тарифне јединице за водоводне црнке у домаћин-
ствима, као и за дизалице и моторе за централно 
грејање у зградама у којима више од половине по-
вршине заузимају станови, утврђују се по крите-
ријумима за тарифне јединице групе потрошње 
„Мотори и апарати", а обрачунавају се по та,ри-
фним ставовима групе потрошње „Домаћинова". 
Кухиње, без обзира на њихову површину, прет-
стављају тарифну јединицу. 

Тарифним јединицама не сматрају се станбене 
просторије са површином мањом од 6 м2, ходници 
и отворене веранде, степеништа, купатила, клозети, 
подруми, перионице, шупе за огрев, танани и слич-
не просторије, гараже и господарске просторије, 
као амбари, спремишта, штале и сл., ако се ове 
просторије, као саставни део станбених просторија, 
употребљавају само за назначене сврхе, и ако се 
не користе у привредне сврхе. 

5. За вишак електричне енергије утрошене у 
новембру и децембру 1959 године изнад количине 
из тачке 3 ове одлуке домаћинова ће плаћати по 
30 динара за 1 к\Ућ. 

Обрачунавање електричне енергије по цени из 
претходног става вршиће се за електричну енер-
гију утрошену после првог читања бројила у месецу 
новембру 1959 године. 

6. Одредбе о паушалном обрачунавању елек-
тричне енергије из тачке ХБ Тарифе за електричну 
енергију не односе се на електричну енергију утро-
шену за загревање просторија. 

Ако орган електропривредног дистрибутивног 
предузећа или електропривредне заједнице утврди 

да је домаћинство или други потрошач чија се по-
трошња електричне енергије обрачунава паушално 
трошио у месецима новембру и децембру 1959 го-
дине електричну енергију за загревање просторија, 
донеће решење којим ће таквом потрошачу обра-
чунати по 16 динара од 1 к\Ућ ону количину енер-
гије коју би потрошило односно електрично тро-
шило у току 12 месеци, рачунајући по 12 часова 
дневно. 

Против овог решења потрошач може изјавити 
жалбу општинском органу управе надлежном за 
комуналне послове у року од 16 дана од дана до-
ставе решења. 

7. Износ разлике између износа тарифних ста-
вова из Тарифе за електричну енергију и овом 
одлуком повећаних износа улази у укупан приход 
дистрибутивних предузећа. 

8. Одговорни руководилац привредне или дру-
штвене организације односно старешина самосталне 
установе која употребљава електрична трошила за 
загревање просторија без претходно прибављеног 
одобрења по тачки 2 став 2 ове одлуке, казниће се 
за прекршај новчаном казном до 50.000 динара. 

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

Р. п, бр. 254 
27 октобра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

721. 

На основу чл. 35 и 36 став 2 Уредбе о орга-
низацији и раду Савезног извршног већа („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

УНУТРАШЊУ ПОЛИТИКУ САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА 

У Одбор за унутрашњу политику Савезног из-
вршног већа, поред чланова именованих Одлуком 
о именовању председника и чланова одбора и коми-
сија Савезног извршног већа Р. п. бр. 202 од 16 маја 
1958 године („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/58), име-
нују се за чланове Одбора Јосип Црнчевић, члан 
Савезног извршног већа и секретар за правосудне 
послове и Бранко Јевремовић, савезни јавни тужи-
лац. 

Р. п. бр. 252 
27 октобра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

722. 
На основу члана 22 Закона о порезу на лични 

приход грађана („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/58), 
савезни Др?кавни секретари јат за послове финан-
сија прогону је 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ЛИЧНИ 

ПРИХОД ГРАЂАНА 
1. Порески обвезници 

Члан 1 
Порески обвезници пореза на лични прртход гра-

ђана, у смислу члана 8 Закона о порезу на лични 
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приход грађана (у даљем тексту: закон), јесу грађа-
ни и грађанска правна лица који остварују прихо-
де на које се плаћа допринос буџетима из личног 
дохотка, порез на приходе од ауторских права или 
порез на доходак, ако је годишњи чист приход 
преко 50'0.000 динара. 

Не сматрају се пореским обвезницима овога по-
реза грађани и грађанска правна лица који не 
остварују приходе на које се плаћа допринос бу-
џетима из личног дохотка или порез на приходе 
од ауторских права, без обзира на то што остварују 
приходе на које се плаћа порез на доходак или 
друге приходе. 

Пореским обвезницима овог пореза сматрају се 
и стране државе и страна јавна правна лица ако 
у Југославији остваре приходе на које се по одго-
варајућим прописима плаћа порез на приходе од 
ауторских права и ако укупан годишњи чист при-
ход од ауторских права и из прихода подложних 
порезу на доходак прелази 500.000 динара. 

2. Чист приход 
Члан 2 

У чист приход пореског обвезника пореза на 
лични приход грађана по члану 2 закона улазе из-
носи прихода на које се плаћају допринос буџе-
тима из личног дохотка, порез на приходе од ау-
торских права и порез на доходак остварен у го-
дини за коју се врши разрез овог пореза, по од-
битку свих пореза, општинског приреза и других 
доприноса који се плаћају из тих прихода. У чист 
приход улазе: 

1) лични доходак из радног односа (сталног, 
привременог или допунског), по одбитку доприноса 
буџетима из личног дохотка, доприноса за социјал-
но осигурање, доприноса за станбену изградњу, до-
пунског доприноса буџетима из личног дохотка, ме-
сног самодоприноса у новцу и других пореза и до-
приноса за које буде предвиђено да се плаћају из 
личног дохотка из радног односа; 

2) лични доходак који се остварује у виду пен-
зије и других примања по основу социјалног оси-
гурања, по одбитку доприноса који се плаћају на те 
приходе; 

3) приходи на које се плаћа порез на доходак, 
по одбитку пореза на доходак, општинског приреза, 
месног самодоприноса у новцу и других пореза и 
доприноса за које буде предвиђено да се плаћају 
из прихода подложних порезу на доходак. 

Ако пореску основицу пореза на доходак чини 
промет или бруто приход, у чист приход улази 
промет односно бруто приход, по одбитку пореза, 
општинског приреза, месног самодоприноса у новцу 
и других пореза и доприноса за које буде предви-
ђено да се плаћају из тих прихода; 

4) приходи од ауторских права, по о д б и т и по-
реза, месног самодоприноса и других пореза и до-
приноса који се плаћају на те приходе. 

Примери: 
1. Ако грађанин има катастарска! приход од зем-

љишта од 300.000 динара, и ако је поред тога из 
радног односа остварио годишњи бруто износ лич-
ног дохотка од 500.000 динара, чист приход износиће: 

Динара 
а) од земљишта: катастарски приход 300.000 

по одбитку: 
Динара 

— пореза на доходак по стопи 
од 20% за 1959 годину — 60.000 

— општинског приреза по од- / 
ређеној стопи, например 
од 10% — — — — — 30.000 

— месног самодоприноса у го-
тову по стопи, например 
од 2% — — — — — — 6.000 96.000 

Чист приход — — — Динара 204.000 

Динара 
б) из радног односа бруто износ лич-

ног дохотка — — — — — — 500.000 
по одбитку: 

Динара 
— доприноса буџетима по сто-

пи од 11% — — — — — 55.000 
— доприноса за социјално оси-

гурање по стопи од 22% — 110.000 
— доприноса за станбену из-

градњу по стопи од 6% — 30.000 195.000 

Чист приход — — — — — 305.000 

Укупан чист приход (204.000+305.000) 509.000 

2. Ако грађанин оствари годишњи бруто износ 
личног дохотка из радног односа од 400.000 динара 
и приход од ауторских права од 350.000 динара, 
чист приход износиће: 

Динара 
а) годишњи бруто лични доходак из 

радног односа — — — — — — 400.000 
по одбитку: 

Динара 
— доприноса буџетима по сто-

пи од 11% — — — — — 44.000 
— доприноса за социјално оси-

гурање по стопи од 22% — 88.000 
— доприноса за станбену из-

градњу по стопи од 6% — 24.000 156.000 

Чист приход — — — — — 244.000 

б) годишњи бруто приход од ауторских 
права — — — — — — — — 350.000 

'по одбитку пореза на приходе од ау-
торских права по стопи од 11% — — 38.500 

Чист приход — — — — — 311.500 

Свега чист приход (244.000 4- 311.500) 555.500 

Члан 3 
У чист приход не улазе и не утичу на висину 

овог пореза: 
1) приходи из радног односа који се по Закону 

о доприносу буџетима из личног дохотка радника 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 52/58) и про-
писима донетим на основу тога закона не сматрају 
личним дохоцима из радног односа или су ослобо-
ђени од доприноса буџетима из личног дохотка; 

2) приходи од ауторских права, ако се по За-
кону о порезу на приходе од ауторских права и о 
фонду за унапређивање културних делатности 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/54 и 52/58) не опо-
резују; 

3) приходи који се по Уредби о порезу на до-
ходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56 и 16/58) 
не сматрају приходима подложним порезу на дохо-
дак или су од њега трајно или привремено ослобо-
ђени — за време док траје ослобођење, као и при-
ходи који су пореском олакшицом ослобођени од 
пореза на доходак; 

4) приходи ослобођени од пореза на лични при-
ход грађана по посебним прописима донетим на 
основу члана 12 закона. 

Члан 4 
Приликом утврђивања чистог прихода од зем-

љишта, у чист приход пореског обвезника пореза 
на лични приход грађана улази одговарајући део 
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катастарског прихода према броју чланова дома-
ћ и н о в а који су на дан 1 јануара године за коју се 
врши разрез пореза били старији од 18 година, ума-
њен одговарајућим делом разрезаног пореза на до-
ходак, општинског приреза, месног самодоприноса 
и других доприноса. 

Пример: 
Домаћинство пореског обвезника са 4 члана ста-

рија од 18 година има годишњи катастарски приход 
од земљишта од 100.000 динара, а поред тога поре-
ски обвезник је остварио чист приход из радног 
односа од 520.000 динара. На катастарски приход од 
100.000 динара разрезан је порез на доходак по сто-
пи од 12% у 12.000 динара, а општински прирез по 
стопи од 10% у 10.000 динара и месни самодопринос 
по стопи од 2% у 2.000 динара, тако да укупно по-
реско задужење износи 24.000 динара. 

Део катастарског прихода који сразмерно от-
пада на пореског обвезника износи 25.000 динара 
(100.000 :4 члана домаћинства), а одговарајући део 
пореског задужења износи 6.000 динара (24.000 :4 
члана домаћинства). Према томе, чист приход обра-
чунат из катастарског прихода који сразмерно от-
пада на пореског обвезника износи у овом случају 
19.000 динара (25.000 — 6.000). Кад се овом износу 
дода чист приход пореског обвезника остварен из 
радног односа у износу од 520.000 динара, укупан 
чист приход износи 539.000 динара. 

3. Пореска основица и пореске стопе 

Члан 5 
Пореску основицу пореза на лични приход гра-

ђана, у смислу члана 9 закона, чини чист приход 
пореског обвезника остварен у току године за коју 
се врши разрез тог пореза, умањен износом од 
500^000 динара односно целим износом чистог при-
хода утврђеног из прихода на које се плаћа порез 
на доходак, ако тај чист приход прелази износ од 
500.000 динара. 

Члан 6 

Ако укупан чист приход пореског обвезника 
прелази годишњи износ од 500.000 динара и ако је 
у том чистом приходу садржан само чист приход 
из радног односа или само чист приход од аутор-
ских права, или ако је тај чист приход и из радног 
односа и од ауторских права, или, најзад, ако је у 
њему садржан и чист приход до 500.000 динара 
утврђен из прихода на које се плаћа порез на до-
ходак, пореску основицу у свим тим случајевима 
чини укупан чист приход умањен за 500.000 динара. 

На пореске основице из претходног става при-
мењују се пореске стопе из члана 10 закона. 

Примери: 
1. Ако грађанин има годишњи чист приход само 

из радног односа, или само од ауторских права, или 
из оба та извора — — — — — Динара 800.000 
— по одбитку чистог прихода од „ 500.000 
— пореска основица износи — — „ 300.000 
— порез на лични приход грађана 

износи: 
а) на Динара 250.000 по стопи 

од 5% — — — — — — 
б) на Динара 50.000 по стопи 

од 10% — — — — — 

12.500 

5.000 

2. Ако грађанин из претходног примера поред 
чистог прихода из радног односа или од ауторских 
права или из оба извора од — — Динара 800.000 
има и чист приход утврђен из 
прихода на које се плаћа порез на 
доходак — — — — — — — 400.000 

укопан чист приход износи 
по одбитку чистог прихода од — 
пореска основица износи — — 
порез на лични приход грађана 

износи: 
а) на Динара 500.000 — — — 
б) на Динара 200.000 по стопи 

од 15% — — — — — — 

1,200.000 
500.000 
700.000 

37.500 

30.000 

Свега порез — Динара 67.500 

Члан 7 
Ако је у укупном чистом приходу, поред чистог 

прихода из радног односа, или поред чистог при-
хода од ауторских права, или, најзад, поред чистог 
прихода из радног односа и од ауторских права, 
садржан и чист приход већи од 500.000 динара утвр-
ђен из прихода на које се плаћа порез на доходак, 
пореску основицу чини укупан чист приход умањен 
целим износом чистог прихода утврђеног из при-
хода на који се плаћа порез на доходак, без обзира 
на његов износ. 

На пореске основице утврђене на начин изло-
жен у претходном ставу примењују се пореске сто-
пе наведене у члану 11 закона. Висина пореске сто-
пе која се примењује на пореску основицу одређује 
се према висини укупног чистог прихода у коме је 
садржан и чист приход утврђен из прихода на који 
се плаћа порез на доходак. 

Пример: 
Ако грађанин има: 
а) чист приход само из радног односа, или само 

од ауторских права, или из оба та 
извора — — — — — — — Динара 400.000 

б) чист приход утврђен из 
прихода на који се плаћа порез на 
доходак — — — — — — — „ 600.000 

укупан чист приход износи „ 1,000.000 
по одбитку целог чистог прихода 
под б) - - — - — - — „ 600.000 
пореска основица износи — — „ 400.000 
а порез на лични приход грађана 
износи на пореску основицу од Ди-
нара 400.000 по стопи од 10%, која 
одговара укупном чистом приходу 
од Динара 1,000.000 — — — — „ 40.000 

Члан 8 

Свега порез — — Динара 17.500 

Порез на лични приход грађана по претходном 
члану не може се разрезати з̂  износу већем од из-
носа пореза по стопи која је непосредно нижа од 
одговарајуће стопе, увећаног за 50% од разлике 
чистог прихода због које би требало применити 
вишу пореску стопу (члан 11 став 2 закона). 

Пример: 
Порески обвезник има чист приход утврђен из 

основице пореза на доходак од 650.000 динара, чист 
приход из радног односа од 450.000 динара и чист 
приход од ауторских права од 420.000 динара, што 
укупно износи 1,520.000 динара. Пореска основица 
пореза на лични приход грађана износи 870.000 
динара (1,520.000 — 650.000). Ако би се на пореску 
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основицу од 870.000 динара применила пореска сто-
па од 25%, која одговара укупном износу стварног 
чистог прихода, тако добивени порез износио би 
217 500 динара (870.000 X 25%). Међутим, ако се на 
исту пореску основицу (870.000 динара) примени 
непосредно нижа пореска стопа (20%), добија се по-
рез у износу од 174.000 динара. Разлика између 
стварног чистог прихода (1,520.000 динара) и најве-
ћег чистог прихода за који још важи непосредно 
нижа пореска стопа (1,500.000 динара) износи 20.000 
динара. Кад се 50% од те разлике или 10.000 динара 
дода порезу од 174.000 динара, укупан порез на 
лични приход грађана овог пореског обвезника из-
носиће 184.000 динара (174.000 + 10.000), а не 
217.500 динара, колико би износио да је на основицу 
од 870.000 динара била примењена стопа од 25%, 
која би одговарала стварном укупном чистом при-
ходу од 1,520.000 динара. 

Ако се порез означи са ,,п", пореска основица 
са ,,о", пореска стопа која одговара висини укупног 

' годишњег чистог прихода пореског обвезника са 
„вс", непосредно нижа пореска стопа са „нс", а раз-
лика између стварног укупног годишњег чистог 
прихода и највишег износа чистог прихода који 
повлачи примену непосредно ниже пореске стопе 
— са ,,р", онда се при обрачунавању пореза на 
лични приход грађана по скали пореских стопа из 
члана 11 закона израчунава порез по следећим 
формулама. 

Кад се на пореску основицу примењује одго-
варајућа стопа, порез се израчунава по формули: 

- ° х в с
 = 870.000 X 25 в 2 П 5 0 0  

П "" 100 ' 100 
Међутим, кад на исту пореску основицу треба 

применити нижу пореску стопу, због примене на-
веденог правила, порез се обрачунава по формули: 

„ о Х н с 4. ЈР в 870.000 X 20 ^ 20.000 в т 0 0 0 ^ 
п = = 100 2 100 2 

^ 10.000 - 184.000. 

4. Поступак за разрез пореза 
Члан 9 

Пореска; обвезник дужан је у то-ку месеца јану-
ара сваке године поднети пореску пријаву о оства-
реним приходима у протеклој години (члан 13 
закона). 

Ако порески обвезник има пребивалиште од-
носно седиште у иностранству, пореску пријаву 
дужан је поднети сваки његов исплатилац прихода. 
По пријавама свих исплатилаца са подручја једне 
општине утврђује се из личног прихода таквог 
пореског обвезника једна пореска основица. 

Порески обвезници који остварене приходе под-
ложне порезу на лични приход грађана евиденти-
рају на жиро рачуну код банке или у пореској 
књижици, нису дужни о тим приходима подносити 
пореску пријаву по обрасцу прописаном овим пра-
вилником, ако те приходе у року предвиђеном у 
члану 13 закона пријаве органу управе општинског 
народног одбора надлежном за послове прихода на 
начин одређен Одлуком о начину евидентирања 
прихода подложних порезу на лични приход гра-
ђана и о посебном начину подношења пореских 
пријава за разрез овог пореза („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/59). 

Члан 10 
Пореска пријава предаје се органу управе оп-

штинског народног одбора надлежном за послове 
прихода на чијем се подручју налази пребива ли-
ште односно седиште пореског обвезника. 

Ако се порески обвезник налази у иностран-
ству, пореска пријава се предаје органу управе оп-

штинског народног одбора надлежном за послове 
прихода на чијем се подручју налази пребивали-
шта односно седиште исплатиоца прихода подло-
жних порезу на лични приход грађана. 

Пореска пријава подноси се по обрасцу који је 
објављен уз овај правилник и чини његов са-
ставни део. 

Члан 11 
Порески обвезник који је у протеклој години 

остварио приходе на које се плаћа порез на дохо-
дак, а разрез тога пореза му није извршен до дана 
подношења пореске пријаве за разрез пореза на 
лични приход грађана, дужан је у тој пријави на-
значити нето приход као основицу пореза на дохо-
дак коју је пријавио у пореској пријави за разрез 
пореза на доходак. 

Ако порески обвезник из претходног става није 
поднео пореску пријаву за разрез пореза на дохо-
дак, дужан је у пореској пријави пореза на лични 
приход грађана назначити нето приход као осно-
вицу за разрез пореза на доходак. 

У случају из претходног става порески обвезник 
дужан је уз пријаву за разрез пореза на лични 
приход грађана приложити и посебну специфика-
Цију, у којој ће исказати бруто приход из извора 
на које се плаћа порез на доходак и појединачне 
трошкове који се признају при утврђивању осно-
вице пореза на доходак. 

Члан 12 
Пореску основицу утврђује и разрез пореза 

врши орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове прихода на чијем се подручју 
налази пребивалиште односно седиште пореског 
обвезника. 

За пореске обвезнике пореза на лични приход 
грађана који су у протеклој години остварили само 
приходе из радног односа и од ауторских права, 
као и за пореске обвезнике који су у протеклој го-
дини поред тих прихода остварили и приходе под-
ложне порезу на доходак, ако је тај порез у време 
подношења пореских пријава за разрез пореза на 
лични приход грађана био већ разрезан, орган 
управе општинског народног одбора из претходног 
става донеће решење о разрезу пореза на лични 
приход грађана. 

За пореске обвезнике пореза на лични приход 
грађана означене у члану 11 овога правилника ор-
ган управе општинског народног одбора надлежан 
за послове прихода за разрез овог пореза одредиће 
висину аконтације пореза писменим решењем. Ко-
начан разрез пореза на лични приход грађана за 
ове пореске обвезнике извршиће се тек кад се 
изврши разрез пореза на доходак. 

Решење о разрезу пореза на лични приход 
грађана, као и решење о одређивању аконтације 
овог пореза, мора бити образложено. 

Члан 13 
Против решења органа управе општинског на-

родног одбора надлежног за послове прихода о 
разрезу пореза на лични приход грађана, као и про-
тив решења о одређивању аконтације овога пореза, 
порески обвезник може изјавити жалбу органу 
управе среског народног одбора надлежном за по-
слове прихода у року од 15 дана од дана доставе 
решења о разрезу пореза односно решења о одре-
ђивању аконтације овог пореза. 

Орган из претходног става дужан је у року од 
30 дана од дана пријема жалбе по њој донети 
решење. 
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Члан 14 
Нето лични доходак (чист приход) из редовног 

радног односа за редовно радно време (плата основ-
на и положајна и посебан додатак) јавних службе-
ника и радника државних органа и установа који 
прелази 500.000 динара годишње, повећава се за 
износ пореза на лични приход грађана који се 
плаћа на тај нето лични доходак (члан 19 закона). 

Одредба претходног става примењује се и на 
службенике и раднике организација које обрачу-
навају и исплаћују личне дохотке на начин пред-
виђен за исплату плата јавних службеника и рад-
ника државних органа и установа, кад њихов нето 
лични доходак (чист приход) из редовног радног 
односа за редовно радно време (у даљем тексту: 
нето лични доходак из редовног радног односа) 
прелази годишње 500.000 динара. 

Повећање нето личног дохотка из редовног 
радног односа врши се на годишњи износ тог до-
хотка, према тачки 6 под б) Упутства о обрачуна-
вању плата и других примања јавних службеника 
(,.Службени лист ФНРЈ", бр. 14/59). 

За раднике и службенике којима се исплата 
личних доходака врши месечно унапред, ово пове-
ћање ће се извршити у децембру године за коју се 
врши разрез пореза на лични приход грађана, а за 
раднике и службенике којима се исплата врши 
петнаестодневно или месечно уназад, ово повећање 
ће се извршити за протеклу годину најдоцније до 
15 јануара наредне године. 

О повећању нето личног дохотка из редовног 
радног односа за износ пореза на лични прр1ход 
грађана исплатилац доноси решење. Један приме-
рак решења исплатилац је дужан доставити органу 
управе општинског народног одбора надлежном за 
послове прихода на чијем подручју порески обве-
зник има пребивалиште. 

Надлежна рачуноводства исплаћују без икаквих 
одбитака нето лични доходак из редовног радног 
односа увећан за износ пореза на лични приход 
грађана. Овај део пореза, као и порез на лични 
приход грађана на остале приходе подложне том 
порезу, у целини плаћа сам порески обвезник по-
сле извршеног разреза (члан 16 закона), а може га 
плаћати и у виду аконтација (члан 17 закона). 

Неће се увећати за износ пореза на лични 
приход грађана нето лични дохоци из редовног 
радног односа остварени у прековременом раду, за 
ванредно залагање у редовном радном односу, нето 
лични дохоци из допунског, повременог или при-
временог радног односа, од ауторских права, као 
ни други нето лични дохоци који не претстављају 
редовне нето личне дохотке из редовног радног 
односа у смислу овог члана. 

Примери: 
1. Ако годишњи нето из-нос личног дохотка (чист 

приход) из редовног радног односа за редовно 
радно време износи 636.000 динара, порез којим се 
повећава нето лични доходак обрачунаће се на тај 
начин што ће се тај нето лични доходак помно-
жити коефицијентом 0,052631, па добивени производ 
умањити за 26.315,79 динара или зао-кружено — за 
26.316 динара (636.000X0,052631=33.473—26.316=7.157). 

Према томе, укупан годишњи нето лични до-
ходак из редовног радног односа овог пореског об-
везника, са порезом који отпада на износ од 
136.000 динара (чист приход из редовног радног од-
носа преко 500.000 динара) износиће 643.157 динара 
(636.000 4- 7.157). Применом пореске стопе од 5% на 
чист приход од 136.000 динара (члан 10 закона) до-
бија се порез од 7.157 динара, колико је горе и 
обрачунато. 

Кад порески обвезник уплати овај порез, њему 
остаје нето лични доходак из редовног радног од-
носа у износу од 636.000 динара (643.157 — 7.157), 

колико је у односној години и примио без пореза 
на лични приход грађана. 

2. Ако службеник оствари годишњи нето лични 
доходак из редовног радног односа у износу од 
550.000 динара и на име накнаде за прековремени 
рад — нето лични доходак од 200.000 динара, за 
износ пореза на лични приход грађана повећаће 
се само његов нето лични доходак из редовног рад-
ног односа (550.000 динара). 

3. Ако годишњи нето лични доходак из редов-
ног радног односа службеника износи 492.000 ди-
нара и од прековременог рада 200.000 динара, го-
дишњи нето лични доходак из редовног радног 
односа неће му се повећати за износ пореза на 
лички приход грађана, јер тај доходак не прелази 
500.000 динара, иако је његов укупни нето личн-и 
доходак већи од 500.000 динара. 

Члан 15 
У основицу пореза на лични приход грађана 

за 1959 годину улазе сви приходи подложни овом 
порезу исплаћени у 1959 години, без обзира да ли 
се односе на радове извршене односно на уговоре 
закључене у 1959 години или раније. 

Изузетно, не улази у основицу пореза на лични 
приход грађана за 1959 годину нето лични доходак 
из редовног радног односа код привредних органи-
зација који се односи на 1958 годину а исплаћује се 
у 1959 години, ако се исплата изврши најдоцније 
до истека 3 месеца пошто привредна организација 
прими решење надлежног органа о њеном завр-
шном рачуну за 1958 годину. 

Члан 16 
У погледу прикупљања података за разрез по-

реза на лични приход грађана, наплате, јем-ства, за-
старелости, плаћања камате због неблаговремене 
уплате пореза и свега осталог у вези са разрезом и 
наплатом овог пореза, ако законом није друкчије 
предвиђено, сходно ће се примењивати одговарајуће 
одредбе прописа о порезу на доходак. 

Члан 17 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 23736/1 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

Датум пријема при-јаве: 

Редни број списка под 
којим је пријава 

уписана: 

Редни број пореског 
распореда: 

(попуњава фин ане и-ски 
орган) 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА 
за разрез пореза на лични приход грађана 

за 19 годину 
I Општи подаци 

Породично и рођено Адреса 
име пореског Занимање (место, општина, 

обвезника улица и број куће) 

21 октобра 1959 године 
Београд 

Општински народни 
одбор 

Срески народни одбор 



Страна 1040 — Број 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Јреда, 4 новембар 1959 

Бро,ј чланова породице пореског обвезника који 
су старији од 18 година 

Назив, седиште и ближа адреса органа, уста-
нове, привредне или друге организације или при-
ватног послодавца са којим' је порески обвезник: 

а) у сталном радном односу: 
Назив: — —-— 
Место: 
Улица и број куће: 

б) у сталном хонорарном радном односу: 
Назив: — - — 
Место: ——— 
Улица и број куће: 

II Подаци о оствареним приходима 
1. Годишњи чист приход из стал-

ног радног односа — — — Динара 
2. Годишњи чист приход из стал-

ног хонорарног рада — — — п 

3. Годишњи чист приход из при-
временог и допунског рад наг 
односа — — — — — — 0 
(назив и ближа адреса испла-
тиш аца) 

4. Годишњи чист приход од ау-
торских права — — — —' 
(назив и ближа адреса испла-
т и л а ^ ) ^ 

Свега (1—4) — — —' „ 
5. Приходи на које се плаћа по-

рез на доходак: 
а) од пољопривреде (катаетар-

ски приход) 
за 19 годину 

у општини срезу 
на име 
Део прихода који отпада на 
пореског обвезника 

Динара 
Део пореза, приреза, месног 
самодоприноса и др. који от-
пада на пореског обвезника 

Динара 
Чист приход — — — Динама 

б) од зграде 
за 19 годину 

у општини срезу 
на име 
Нето приход (пореска основица) 

Динара 
Порез, прирез, месни самодо-

принос и друго 
Динара 

Чист приход — — — Динара 
в) од самосталних занимања и 

остале имовине (назначити за-
нимање) 

за 19— годину 

у општини срезу 
на име 
Нето приход (пореска основица) 

Динара 
Порез, прирез, месни самодо-

принос и друго 
Динара 

Чист приход — — — Динара 
Свега чист приход (под 5) „ 

Укупан чист приход (1 до 5) „ 
(и словима: -) 
Пореска основица пореза на лични 
приход грађана — — — — — Динара 

(Датум) 

— (Потпис пореског обвезника) 
Напомена: У тач. 3 и 4 подносилац^ пореске пријаве 

је дужан да упише назив и ближу адре-
су сваког исплатиоца посебно. 

723. 

На основу члана 3 став 1 под а) тачка 12 Уред-
бе о преношењу послова у надлежност савезних и 
републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 26/56, 43/56 и 21/57), у вези са чланом 45 
став 2 Уредбе о преношењу послова у надлежност 
савезних и републичших органа управе („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), а у сагласности 
са Секретариј атом Савезног извршног већа за на-
родно здравље, савезни Државни секретари јат за 
послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШЕ ЦЕНЕ ГОТОВОМ 
ЛЕКУ СКУ8ТАГОИ.Ш 801ДЈТ. У ПРОДАЈИ НА 

МАЛО 

1. Највиша цена у продаји на мало готовом леку 
С г у з ^ а И т зо1и1. у бочици од 15 о с т може износи-
ти ЗОО динара за 1 бочицу. 

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

Бр. 4933/1 
26 октобра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

724. 

На основу члана 21 Закона о адвокатури („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 15/57), по саслушању Са-
веза адвокатсгаих комора, Секретару ат Савезног 
извршног већа за правосудне послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОЛАГАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА 

Члан 1 
Адвокатски испит полаже се по одредбама ово! 

правилника. 
Адвокатски испит могу полагати лица која су 

на основу Закона о адвокатури стекла право на 
полагање овог испита. 
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Садржина и програм испита 
Члан 2 

Адвокатски испит састоји се из писменог и 
усменог дела. 

Писмени део испита обухвата решавање једног 
практичног случаја из кривичног права и једног 
практичног случаја из имовинског, привредног, по-
родичног или управног права. 

Писмени задаци састављају се тако да се може 
проверити кандидатово познавање материјалног и 
процесног права. 

На усменом делу испита кандидати се испитују 
из: уставног права ФНРЈ, материјалног и процесног 
кривичног права, имовинског права, Привредног 
права, радног права, меничног и чековног права, 
породичног права, управног права, грађанског про-
цесног права, прописа о организацији правосудн-их 
органа и прописа о адвокатури. 

И на писменом и на усменом делу испита кан-
дидат треба да покаже довољно познавање судске 
и управне праксе и способност да самостално врши 
адвокатске послове. 

Члан 3 
У границама програма из претходног члана, 

испитна комисија на почетку сваке године одре-
ђује правне изворе и основну литературу за сваки 
предмет. 

Списак правних извора и основне литературе 
испитна комисија доставља републичком односно 
Покрајинском секретаријату за правосудну упра-
ву, који може да стави примедбе на овај списак. 

Сваком кандидату омогућиће се да се у секре-
тар иј ату за правосудну управу обавести о правним 
изворима и основној литератури. 

Испитна комисија може у току године изменити 
или допунити списак правних извора и основне ли-
тературе. Измене и допуне достављају се такође 
републичком односно Покрај ниском секретари јату 
за правосудну управу. 

Ако је у току године измењен или допуњен 
списак правних извора и основне литературе, кан-
дидате који су се пријавили за полагање испита 
обавестиће испитна комисија на време о томе. 

Испитна комисија 
Члан 4 

Адвокатски приправник полаже адвокатски 
испит пред испитном комисијом републичког одно-
сно Покрај ниског секретаријата за правосудну 
управу на чијем подручју врши приправничку 
праксу (члан 19 Закона о адвокатури). 

Кандидат који није адвокатски приправник по-
лаже испит пред испитном комисијом републичког 
односно Покрај ниског секретаријата за правосудну 
управу на чијем подручју има пребивалиште или 
на чијем је подручју вршио претежни део праксе. 

Члан 5 
Испитна комисија састоји се од претседника и 

четири члана. 
Претседнику и сваком члану испитне комисије 

одређује се један или више заменика. 
Претседник, чланови испитне комисије и њи-

хови заменици именују се из редова истакнутих 
правника у суду, јавном тужиоштву, јавном пра-
вобраниоштву или у другим државним органима, 
као и из редова наставника правног факултета. 
Сагласно члану 19 Закона о адвокатури, најмање 
један члан испитне комисије мора бити адвокат са 
листе коју је утврдио управни одбор адвокатске 
коморе. 

Решењем о именовању претседника и чланова 
испитне комисије одређује се које ће предмете испи-
тивати поједини чланови комисије. 

Члан 6 
Административне послове испитне комисије, као 

и дужност записничара на испиту, врши службе-
ник секретаријата за правосудну управу кога од-
реди секретар за правосудну управу. 

Члан 7 
Претседнику, члановима испитне комисије и за-

писничару припада хонорар за рад у комисији по 
важећим прописима. 

Хонорар се исплаћује из предрачунских сред-
става секретаријата за правосудну управу. 

Пријављивање испита 
Члан 8 

Пријаву за полагање адвокатског испита кан-
дидат подноси надлежном републичком односно По-
крајинском секретаријату за правосудну управу 
(члан 4). 

Адвокатски приправник подноси пријаву преко 
адвокатске коморе у чији је именик адвокатских 
приправника уписан, а кандидат који није адво-
катски приправник подноси пријаву непосредно 
надлежном секретари јату за правосудну управу. 

Члан 9 
Уз пријаву за полагање адвокатског испита кан-

дидат подноси доказ да је завршио правни факул-
тет и да је провео одређено време на прописаној 
приправничкој пракси односно пракси која заме-
њује приправничку праксу (члан 16 Закона о адво-
катури). 

Исправе којима се доказују чињенице из прет-
ходног става подносе се у овереном препису. 

Кандидат је дужан у пријави навести да ли је 
већ полагао адвокатски или судијски испит и када, 
као и у ком испитном року жели да полаже испит. 

Одобрење за полагање испита 
Члан 10 

По пријему пријаве надлежни секретари јат за 
правосудну управу утврђује да ли кандидат испу-
њава услове за полагање испита и доноси решење 
којим се кандидату одобрава или не одобрава по-
лагање испита. 

Решење се доставља подносиоцу пријаве, а ако 
је одобрено полагање испита — и претседнику 
испитне комисије. 

Секретари јат за правосудну управу може за-
тражити да кандидат поднесе на увид оригиналне 
исправе којима се утврђује његово право на пола-
гање испита, а по потреби и доказе којима се утвр-
ђује надлежност секретаријата за доношење одлуке 
по поднетој пријави. 

Ако подносилац пријаве не поднесе затражене 
доказе у одређеном року, секретари јат за правосуд-
ну управу ће донети решење на основу поднетих 
доказа. 

Одређивање времена и места полагања испита 
Члан 11 

Претседник испитне комисије одређује време 
(дан и час) и место полагања испита. 

У сагласности са испитном комисијом републич-
ки односно Покрај ниски секретари! ат за правосуд-
ну управу може одред ити да се испит полаже у 
одређеним испитним роковима. 
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Члан 12 
О времену и месту полагања испита записничар 

испитне комисије обавештава писмено кандидата 
најдоцније на осам дана пре дана одређеног за по-
лагање испита. 

Рок из претходног става може се скратити само 
по пристанку кандидата. 

Писмени испит 
Члан 13 

Писмене задатке одређује комисија на предлог 
члана комисије који испитује предмет из кога се 
полаже писмени испит (члан 2). 

Приликом одређивања задатака може се дати 
један задатак за све кандидате који у исто време 
полажу писмени испит, или се може одредити по-
себан задатак за сваког кандидата или за више 
кандидата у једној групи. 

Од кандидата ће се, по правилу, тражити да на 
основу датих података или судског списа састави 
тужбу, одговор на тужбу, оптужницу, приговор про-
тив оптужнице, одлуку (пресуду или решење) или 
правни лек против одлуке. 

Члан 14 
Писмени испит полаже се у два узастопна 

дана. 
Првог дана полаже се писмени испит из кри-

вичног права, а другог дана из имовинског, при-
вредног, породичног или управног права. 

Време које се оставља за израду писменог за-
датка износи шест часова, али испитна комисија 
може одредити и дуже време за израду задатка, а 
највише осам часова. 

Члан 15 
У време одређено за полагање писменог испита 

претседник или члан испитне комисије кога прет-
седник одреди утврдиће који су кандидати дошли 
на испит и упозориће их на одредбе правилника ко-
јих се морају придржавати за време израде за-
датка. После тога предаће кандидатима задатак 
заједно са судским списима, ако је одређено да се 
задатак ради на основу истих. 

Члан 16 
Писменом испиту могу присуствовати само прет-

седник, чланови испитне комисије и записничар. 
Записничар је обавезан да стално буде у просто-
рији у којој се полаже и да пази да се испит врши 
на начин предвиђен овим правилником. 

При изради писменог задатка кандидат се сме 
служити само законским текстовима. 

За време писменог испита није допуштен ме-
ђусобни разговор кандидата. 

Кандидат може напустити просторију у којој 
се полаже испит кад преда задатак или ако изјави 
да одустаје од испита. 

Из оправданих разлога може се одобрити да 
кандидат привремено и под надзором напусти про-
сторију у којој полаже испит. 

Члан 17 
Израђени писмени задатак кандидат предаје 

записничару, а затим је дужан напустити просто-
рију у којој се полаже испит. 

Ако кандидат не заврши на време задатак, пре-
даће недовршен задатак. Време предаје задатка за-
бележиће се на самом задатку. 

Члан испитне комисије који је дао задатак пре-
гледаће израђени задатак, и пре усменог испита 
упознаће све чланове комисије са успехом који је 
кандидат по његовом мишљењу показао на писме-
ном испиту. 
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Усмени испит 
Члан 18 

По завршеном писменом испиту кандидат по-
лаже усмени испит. 

Ако усмени испит полаже више кандидата, 
претседник испитне комисије одређује у које ће 
дане испит полагати поједини кандидати и којим 
редом. 

Члан 19 
Усмени испит полаже се, по правилу, следећег 

дана по завршеном писменом испиту. 
Усмени испит полаже се пред свим члановима 

испитне комисије. 

Члан 20 
Усмени испит је јаван. 
Ради обезбеђења реда испитна комисија може 

ограничити број лица која присуствују испиту. 

Члан 21 
На усменом испиту кандидат се испитује из по-

јединих предмета по реду који одреди претседник 
комисије. 

Пре испитивања из предмета из кога је рађен 
писмени задатак, од кандидата се може тражити 
да укратко изложи своје становиште или да обра-
зложи и објасни поједина своја решења у писме-
ном задатку. 

Претседник и сваки члан испитне комисије мо-
гу постављати питања кандидату и из предмета 
које не испитују. 

Оцењивање 
Члан 22 

Успех кандидата оцењује се к о м и с и ј и . 
Успех се оцењује према резултату који је кан-

дидат показао на писменом и на усменом испиту. 
Успех кандидата оцењује се оценама: „положио 

са одличним успехом", „положио са врло добрим 
успехом", „положио са добрим успехом" или „није 
положио". 

О успеху кандидата комисија одлучује већином 
гласова. 

Члан 23 

Претседник испитне комисије јавно саопштава 
резултат испита и о томе обавештава надлежни 
републички односно Покрајински секретаријат за 
правосудну управу. 

Ако је кандидат адвокатски приправник, репу-
блички односно Покрајински секретаријат за пра-
восудну управу обавестиће о резултату испита адво-
катску комору. 

Кандидату који је положио испит издаће се 
сведочанство о положеном адвокатском испиту, ко-
је потписује претседник комисије. 

Записник о испиту 

Члан 24 
О току испита води се записник о испиту. 
У записник се уноси: породично и рођено име 

кандидата; састав испитне комисије; дан, час и ме-
сто полагања писменог и усменог испита; питања 
постављена кандидату на усменом испиту и оцена 
комисије о успеху кандидата на испиту. 

У записник се уносе и све неправилности за-
пажене у току израде писменог задатка, прекид 
испита и друге важне околности. 

Записник потписују претседник, сви чланови 
комисије и записничар. 

Записнику се прилажу писмени задаци канди-
дата. 
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Понављање испита 
Члан 25 

Кандидат који није положио испит, може по-
лагати поново испит после шест месеци. 

Ако кандидат ни приликом другог полагања не 
положи испит, може полагати само још једанпут, 
и то по истеку једне године од дана кад је испит 
полагао други пут. 

Одустанак од испита, одлагање и прекид испита 
Члан 26 

Ако кандидат не дође одређеног дана да по-
лаже испит или пре почетка испита изјави да оду-
стаје од полагања испита, сматраће се да није по-
лагао испит. 

Ако кандидат одустане од већ започетог пола-
гања писменог или усменог испита, или ако не 
преда задатак на писменом испиту, или ако без 
одобрења напусти просторију у којој се полаже пи-
смени испит, сматраће се да није положио^ испит. 

Члан 27 
Ако је кандидат полагао писмени испит, али је 

због болести или других оправданих разлога спре-
чен да полаже усмени испит, надлежни секрета-
ри јат за правосудну управу на његов захтев може 
му одложити полагање усменог испита. 

Ако кандидат у року од осам дана од дана кад 
је требало да полаже усмени испит не поднесе за-
хтев за одлагање или ако тај захтев буде одбијен, 
сматраће се да кандидат није положио испит. 

Ако у току писменог или усменог испита кан-
дидат оболи или^из других оправданих разлога не 
може да настави започети испит, комисија може 
одлучити да се таквом кандидату испит одложи. 

Исто тако, комисија може одлучити да се из 
оправданих разлога започети усмени испит пре-
кине на одређено време. 

Евиденција о испитима 
Члан 28 

У републичком односно Покрај ниском секрета-
ри јату за правосудну управу води се књига адво-
катских испита, која мора бити укоричена и про-
писно оверена. Књига адвокатских испита може се 
водити и за више година уједно. 

Подаци у поједине рубрике књиге адвокатских 
испита уносе се на основу података из записника о 
испиту, а оверавају их претседник комисије и за-
писничар. 

Уз књигу адвокатских испита води се регистар. 
Образац сведочанства о положеном адвокатском 

испиту (образац бр. 1) и образац књиге адвокатских 
испита (образац бр. 2) отштампани су уз овај пра-
вилник и чине његов саставни део. 

Члан 29 
Свако решење којим се одобрава полагање 

адвокатског испита сачињава заједно са пријавом 
за полагање испита посебан спис. На овом спису, 
поред броја под којим је примљена пријава за по-
лагање испита, забележиће се и редни број из књи-
ге адвокатских испита, ако је кандидат полагао 
испит. 

Списи и остали материјал испитне комисије чу-
вају се одвојено од остале архиве секретаријата за 
правосудну управу. 

Завршне одредбе 
Члан 30 

Ступањем на снагу овог правилника престају да 
важе досадашњи републички прописи о полагању 
адвокатског испита. 

Ако је полагање адвокатског испита одобрено 
пре ступања на снагу овог правилника, испит' ће 
се полагати по одредбама овог правилника. 

Члан 31 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 640/6 
27 августа 1959 године 

Београд 
Секретар 

за правосудне послове, 
Никола Срзентић, с. р. 

Образац бр. 1 
Сведочанство о положеном адвокатском 

испиту 
(формат 210 X 297 мм) 

ДРЖАВНИ СЕКРЕТ АРИЈ АТ ЗА ПРАВОСУДНУ 
УПРАВУ НР 

Комисија за полагање адвокатског испита 
С В Е Д О Ч А Н С Т В О 

О ПОЛОЖЕНОМ А ДВ ОК АТСКОМ ИСПИТУ 
из , 

рођен године, који је дипломирао на Прав-
ном факултету Универзитета у 

године, положио је пред Комисијом за по-
лагање адвокатског испита ири Државном секре-
тари јату за правосудну управу НР 
на дан 19 године 
АДВОКАТСКИ ИСПИТ 

оа схценом — 
Ово сведочанство издаје се на основу члана 23 

Правилника о полагању адвокатског испита као 
доказ о положеном испиту. 

Бр. Претседник Комисије, 
(датум) 

(место) 

Образац бр. 2 
Књига адвокатских испита 

(формат 297 X 420 мм) 

Редни 
број 

Породично и 
рођено име 
кандидата 

Број и датум 
решења о одо-
брењу пола-
гања испита 

Који пут'! 
кандидат 
полаже 
испит 

1 2 3 4 

(Наставак на десној страни) 
Датум полагања 

испита Резултат 
полаганог 

испита 

Овера 
унетих 

података 
Примедба 

писменог усменог 

Резултат 
полаганог 

испита 

Овера 
унетих 

података 
Примедба 

5 6 7 8 9 

ч 
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Напомене уз образац бр. 2 
(Књига адвокатских испита) 
1. Књига адвокатских испита има две стране. У ову 

књигу уносе се подаци на основу података из 
записника о испиту. 

2. У рубрику 7 оцена се уписује словима, например: 
„положио са врло добрим успехом" или „није 
по кожно". 

3. У рубрици 8 потписују се претседник и записни-
чар испитне комисије. 

725. 

На основу члана 11 одељак I под а) тачка 10 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), у сагласности са са-
везним Државним секретариј атом за послове роб-
ног промета и савезним Државним секретариј атом 
за послове финансија, Секретари јат Савезног извр-
шног већа за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ТАРИФИ 
ЗА ПРЕВОЗ ЖИТАРИЦА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ, 
РЕЧНОМ И ДРУМСКОМ МОТОРНОМ САОБРА-

ЋАЈУ 
1. Решење о тарифи за превоз житарица у же-

лезником, речном и друмском моторном саобраћају 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/55) и измене и до-
пуне овог решења извршене Наредбом о тарифи за 
превоз житарица у железником, речном и друм-
ском моторном саобраћају („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 46/56) — престају да важе. 

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

Бр. 905 
26 октобра 1959 године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Пеко Дапчевић, с. р. 

тражни филм, и то најмање на оном броју прет-
става који је одређен у табели бр. 3. 

Предузећа за приказивање филмова која днев-
но одржавају више од три претставе дужна су од 
1 јануара до 31 децембра 1959 године, поред страног 
или домаћег играног филма, приказати једне до-
маће филмске новости и један домаћи краткоме-
тражни филм, и то најмање на оном броју прет-
става који је одређен у табели бр. 4. 

4. Табеле бр. 1, 2, 3 и 4 из тач. 1 до 3 ове на-
редбе отштампане су уз ову наредбу и чине њен 
саставни део. 

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

Бр. 580 
14 септембра 1959 године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р. 

Табела бр. 1 

Предузеће за приказивање ^ . 
филмова које је у 1958 Д у ж , н о Ј е У Ш 9 . ^ ^ 

години приказало: ни приказати најмање: 

726. 

На основу члана 71 став 2 Основног закона о 
филму („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/56) и тач. ЈН 
и VIII став 2 Одлуке о приказиван^ домаћих фил-
мова („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/57 и 24/59), 
Секретару ат Савезног извршног већа за просвету 
и културу издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРИКАЗИВАН^ ДОМАЋИХ ФИЛМОВА У 1959 
ГОДИНИ ОД СТРАНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРИКА-

ЗИВАЊЕ ФИЛМОВА 
1. Предузећа за приказивање филмова дужна 

су од 1 јануара до 31 децембра 1959 године прика-
зати најмање онај број домаћих играних филмова 
који је одређен у табели бр. 1. 

2. Број претстава на којим,а су предузећа из 
п^огходне тачке у 1959 години дужна приказати 
домаће игране филмове одређен је у табели бр. 2. 

3. Предузећа за приказивање филмова која 
дневно одржавају до три претставе дужна су од 1 
јалуара до 31 децембра 1959 године, поред страног 
и л д о м а ћ е г играног фил.ма, приказати једне до-
маћз филмске новости и један домаћи краткоме-

игра- до-
до 20 них филмова 2 маћа играна филма 

од 21 до 30 п з 19 

и 31 „ 40 м 4 џ 
„ 41 „ 50 99 5 9 

„ 51 „ 60 99 6 19 

„ 61 „ 70 99 7 99 

И 71 И 80 99 8 99 

и 81 „ 90 99 9 19 

„ 91 „ 100 99 10 19 

„ 101 „ ИО 99 11 99 

„ П1 „ 120 Г9 12 99 

Н 121 „ 130 п 13 99 99 

„ 131 „ 140 п 14 п и 99 

„ 141 „ 150 99 15 99 99 99 

„ 161 навише 99 16 99 91 99 

Табела бр. 2 

Предузеће за при-
казивање филмова Дужно је у 1959 години одр-
коЈе Је у 1958 годи- жати најмање: 
ни укупно одржало: 

прет- прет- дома-
до 52 ставе 8 става ћег играног филма 

од 53 „ 60 91 9 99 99 99 99 

„ 61 „ 70 11 99 99 99 

„ 71 „ 80 12 99 99 19 99 

„ 81 „ 90 14 п 99 99 99 

„ 91 „ 100 15 99 99 99 99 

„ 101 „ ИО 17 99 99 99 99 

„ И1 „ 120 18 19 99 99 99 

м 121 „ 130 20 19 99 99 99 

„ 131 „ 140 21 „ 99 99 99 

„ 141 „ 150 23 99 91 99 99 

„ 151 „ 160 24 19 99 99 99 

„ 161 „ 170 26 99 И 99 „ 
„ 171 „ 180 27 1% И И М 
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Предузеће за при-
казивање филмова Дужно је у 1959 години одр-
које је у 1958 годи- жати најмање: 
ни укупно одржало: 

Предузеће за приказивање 
филмова које је у 1958 го-

дини укупно одржало: 
прет- прет- дома-

Дужно је у 1959 години 
приказати једне домаће 
филмске новости и је-
дан домаћи краткоме-
тражни филм на на ј -

мање: 
од 181 до 190 става 29 става ћег играног филма 
„ 191 200 30 11 „ 11 ) ) од 111 до 120 претстава 83 прете 
„ 201 225 „ 34 и ) ) 11 11 121 „ 130 90 
„ 226 250 38 11 11 11 11 131 „ 140 98 ) ) 
„ 251 275 41 105 „ 251 275 41 

" 141 „ 150 105 „ 276 ЗОО 45 Ц 11 99 11 
99 141 „ 150 

„ 301 325 49 11 11 99 11 151 „ 160 112 11 

„ 326 350 53 11 11 11 11 11 161 „ 170 119 11 

„ 351 375 56 11 11 11 11 91 171 „ 180 127 99 

„ 376 400 60 11 11 11 11 181 „ 190 134 
„ 401 425 64 11 " 11 11 191 „ 200 141 
„ 426 450 68 11 11 11 п " 

191 „ 200 

„ 451 475 71 11 11 11 11 201 „ 225 153 91 

„ 476 500 75 11 11 11 11 11 226 „ 250 „ 171 99 

„ 501 525 „ 79 11 11 11 11 91 251 „ 275 189 99 

„ 526 550 83 11 11 1) 99 276 „ ЗОО 207 99 

„ 551 575 „ 87 11 11 11 11 301 „ 325 225 
„ 576 600 90 11 11 11 11 

301 „ 325 
243 „ 601 625 „ 94 11 11 11 11 

326 „ 350 н 243 11 

„ 626 650 „ 98 11 11 11 99 91 351 „ 375 261 11 

„ 651 675 „ 101 11 11 11 91 91 376 „ 400 279 99 

„ 676 700 .. 105 11 91 91 99 11 401 „ 425 297 99 

и 701 750 н и з 11 91 91 99 99 426 „ 450 315 99 

„ 751 800 „ 120 11 11 11 99 91 451 „ 475 335 99 

„ 801 850 ,. 125 11 11 99 99 99 476 „ 500 351 99 

„ 851 900 „ 135 11 99 99 99 99 501 „ 525 369 99 

„ 901 950 „ 143 п 91 99 99 91 526 „ 550 387 99 

„ 961 1000 „ 150 п 91 п 99 91 551 „ 575 „ . 405 99 

„ 1001 1050 „ 158 п 11 Ч 19 
576 „ 600 423 99 

и 1051 1100 „ 165 19 11 11 99 ) ) 601 „ 625 441 99 

„ 1101 1150 „ 173 11 99 99 99 99 626 „ 650 459 99 

„ 1151 1200 „ 180 11 99 99 99 
651 „ 675 477 99 

И 12П1 1300 „ 195 11 99 19 91 99 676 „ 700 495 99 

и 1301 1400 „ 210 11 99 11 99 91 701 „ 750 515 99 

и 1401 1500 „ 225 И 99 19 99 91 751 „ 800 551 99 

„ 1501 1600 „ 240 91 99 11 99 91 

91 

801 „ 
851 „ 

850 
900 

586 
622 

99 

99 

Табела бр. 3 91 901 „ 950 657 19 

951 „ 1000 693 99 

Дужно је у 1959 години 11 1001 „ 1050 728 11 

приказати једне домаће 1051 „ 1100 764 11 

Предузеће за приказивање филмске новости и је- 1101 „ 1150 799 филмова које је у 1958 го- дан домаћи краткоме- 11 1101 „ 1150 799 
дини укупно одржало: тражим филм на нај- 1151 „ 1200 834 ) ) 

мање: 
1201 „ 
1251 „ 

1250 „ 870 11 

до 52 претставе 38 претстава 
11 

11 

1201 „ 
1251 „ 1300 906 11 

од 53 до . 60 п 41 ЗУ 11 1301 „ 1350 941 11 

„ 61 м 70 11 47 11 11 1351 „ 1400 977 11 

„ 71 11 80 И 54 11 11 1401 „ 1450 1012 11 

„ 81 п 90 ЈЈ 62 „ 11 1451 „ 1500 1047 11 

„ 91 11 100 19 69 11 11 1501 „ 1550 1083 " 

„ 101 и ИО 11 76 11 91 1551 „ 1600 1119 11 
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Табела бр. 4 

Дужно Је у 1959 
години приказа-

Предузеће за прикази- ти једне домаће С тим да домаћи 
вање филмова коЈе је у филмске ново- краткометражни 

1958 години одржало сти или један филм мора прика-
укупно. краткометра- зати на најмање: 

жни филм на 
, најмање1 

прет- гхрет-
од 1204 до 1250 става 870 става 338 претстава 

м 1251 „ 1300 „ 906 „ 352 99 

99 1301 „ 1360 „ 941 „ 366 99 

9) 1351 „ 1400 „ 977 „ 380 99 

л 1401 „ 1450 „ 1012 „ 393 99 

99 1451 „ 1500 „ 1047 „ 407 99 

99 1501 „ 1550 „ 1083 „ 421 99 

9У 1551 „ 1600 „ 1119 „ 436 99 

Среда, '4 новембар 1059 

ђевиеоког материјала („Службени лист ФНРЈ", бр. 
7/59 и 33/59) тачка 11 став 2 мења се и гласи: 

„Изузетно, захтеви за зајам по овом конкурсу 
за изградњу, реконструкцију и проширење погона 
за производњу свих врста префабриката, бетонских 
и других елемената за потребе грађевинарства и 
свих врста блокова од различитих агрегата за из-
раду зидова и конструкција, као и лаких грађе-
винских плоча, могу се подносити најдоцније до 15 
децембра 1959 године." 

О. бр. 795 
20 октобра 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 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

727. 

На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 
и 25/59), у сагласности са савезним Државним се-
кретар^ атом за послове финансија, Југословееска 
инвестициона банка доноси 

ИЗМЕНУ XXIII КОНКУРСА 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 

ЗА ПОТРЕБЕ ТРГОВИНЕ 
У XXIII Конкурсу за давање инвестиционих 

зајмова из средстава Општег инвестиционог фонда 
за потребе трговине („Службени л^ст ФНРЈ", бр. 
11/58, 11/59 и 22/59), тачка ХИТ став 1 мења се и 
гласи: 

„ХТП За подношење захтева по овом конкурсу 
одређују се два рана, и то: први — 31 мај 1959 го-
дине, а други — 31 јануар 1960 године." 

О. бр. 794 
20 октобра 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. 

728. 

На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 
и 25/59), у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, Југословенска ин-
вестициона банка доноси 

ИЗМЕНУ XXX КОНКУРСА 
ЗА ДАВАЊЕ ИПВЕСТИЦИОПИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРОШИРЕЊЕ ПОГОНА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

У XXX Конкурсу за давање инвестиционих за ј -
мова из средстава Општег инвестиционог фонда за 
изградњу и проширење погона за производњу гра-

По извршеним сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Уредбе о инвалидском 
додатку, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 43/59, поткрала ниже наведена грешка, те се 
даје 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О ИНВАЛИДСКОМ ДОДАТКУ 

У члану 7 став 2 у другом реду уместо речи: 
„на" треба да стоји реч: „за". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 30 окто-
бра 1959 године. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 45 од 31 о.кто(бра 1959 године објављује: 

Одлуку о трећој измени и допуни Одлуке о 
утврђивању програма развитка гимназија, струч-
них школа и школа за образовање наставника у 
Народној Републици Србији до 1961 године; 

Одлуку о одређивању стопа доприноса за ка-
дрове у привреди за 1969 годину који ће плаћати 
приватне радње; 

Одлуку о одређивању предмета који се сматра-
ју као предмети стручно-теориоке наставе у струч-
ним школама. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 42 од 28 октобра 1959 го-
дине објављују: 

Уредбу о оснивању Републичке комисије за 
признавање права на пензију; 

Одлуку о измени Одлуке о управљању и посло-
вању Републичког фонда за станбену изградњу На-
родне Републике Хрватске; 

Решење о оснивању Дома народног здравља у 
Книну, 
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У броју 43 од 30 октобра 1959 године објављују: 
Одлуку о оквирима за утврђ,ивање положај-

ник плата службеника републичких органа; 
Решење о именовању претседник и чланова 

Републичке комисије за признавање права на пен-
зију. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 33 од 15 октобра 1959 године објављује: 

Одлуку о изменама и допунама Пословника На-
родне скупштине НРС; 

Одлуку о изменама и допунама Пословника Ре-
публичког већа Народне скупштине НРС; 

Одлуку о изменама и допунама Пословника Ве-
ћа произвођача Народне скупштине НРС; 

Упутство о јединственом методу за израђивање 
калкулација и предрачуна за грађевинске радове; 

Оријентациске елементе за израђивање калку-
лација и предрачуна за грађевинске радове за 1959 
годину; 

Правилник о форми и садржини катастра ква-
литета вода; 

Правилник о форми и садржини погонских по-
словника и о вођењу погонских дневника за уре-
ђаје за чишћење отпадних вода. 

У броју 34 од 22 октобра 1959 године објављује: 
Наредбу о измени Наредбе о заштитним зем-

љиштима у општини Загорје. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговке" у броју Зв од 23 октобра 19-59 године 
објављује: 

Одлуку о допуни Одлуке о програму развитка 
гимназија до 1961 године; 

Решење о укидању Стручне домачићке учитељ-
ске школе у Тузли; 

Решење о оснивању Републичке комисије за те-
левизификацију; 

Решење о разрешењу и постављењу функцио-
нер а републичких органа управе; 

Решење о постављењу начелника Управе за 
кадровске послове Извршног већа НРБиХ; 

Наредбу о одређивању маларичних подручја 
која се стављају под здравствена надзор; 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о од-
ређивању заштићене дивљачи и о времену ловље-
ња заштићене дивљачи; 

Решење о именовању чланова Савета Управне 
школе у Сарајеву; 

Исправку Одлуке о помиловању осуђених лица; 
Исправку Закона о основној школи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 32 од 13 октобра 1959 год-ине објав-
љује: 

Одлуку о потврди Уредбе о изменама и допуна-
ма Уредбе о организацији и раду Извршног већа; 

Одлуку о оснивању Више педагошке школе у 
Штипу; 

Одлуку о измени Одлуке о највишим положај-
ним платама за положаје управника (диречтола) 
појединих видова здравствених установа у НРМ. 

Решење о оснивању и раду двогодишње школе 
за дечје неговатељице; 

Извештај Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима за једног одборника Већа прои-
звођача Народног одбора општине Андријевић ; 

'4 
Извештај Републичке изборне комисије о до-

пунским изборима за једног одборника Општинског 
већа Народног одбора општине Андриј евица. 

У броју 33 од 20 октобра 1959 године објављује: 
Препоруку за унапређивање рада органа рад-

ничког самоуправљања; 
Препоруку за финансирање изградње и експло-

атације водовода и канализације и за правилно 
спровођење прописа о усмеравању ста-нбене из-
градње; 

Решење о измени Прилога уз Решење о подели 
на ви-ноградарске рејоне територије Народне Репу-
блике Македоније. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 25 од 22 октобра 1959 године објављује: 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Извршног већа; 

Упутство о обрасцу сведочанства о положеном 
завршном испиту једнотодишњег течаја за болни-
чаре; 

Упутство о измени и допуни Упутства о начину 
уништавања животиња штетних по риболов и су-
збијању рибљих болести; 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

719. Основни закон о издавачким предузећима 
и издавачким установама (пречишћени 
текст) — — — — — — — — — 1029 

720. Одлука о ванредним мерама за штедњу 
електричне енергије у новембру и децем-
бру 1959 године — — — — — — — 1034 

721. Одлука о именовању нових чланова Од-
бора за унутрашњу 'политику Савезног 
извршног већа — — — — — — — 1035 

722. Правилник за извршење Закона о порезу 
на лични приход грађана — — — — 1035 

723. Наредба о одређивању највише цене го-
товом леку СгуеШоНп зо1и1 у продаји на 
мало — — — — — — — — — 1040 

724. Правилник о полагању адвокатског испита 1040 
725. Наредба о престанку важења Решења о 

тарифи за превоз житарица у железнич-
ком, речном и друмском моторном саобра-
ћају - — — — — - — — — 1044 

726. Наредба о спр исказивању домаћих филмова 
у 1959 години од странеЈпредузећа за при-
казивање филмова — — — — — — 1044 

727. Измена ХХШ Конкурса за давање инве-
стмционих зајмова из средстава Општег 
инвестиционог фонда за потребе трговине 1046 

728. Измена XXX Конкурса за давање инве-
стиционих зајмова из средстава Општег 
инвестиционог фонда за изградњу и про-
ширење погона за производњу грађевин-
ског материјала — — — — — 11046 

Исправка Уредбе о инвалид оком додатку — 1046 



Стрина 1048 — Број 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, '4 новембар 1059 

Позив на претплату на 

^СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈк за 1960 год. 
ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" ЗА 1960 ГО-

ДИНУ (ЈЕДАН ПРИМЕРАК) ИЗНОСИ 2.000 ДИНАРА, А ЗА ИНО-
СТРАНСТВО 3.000 ДИНАРА. 

Претплата се прима само за целу годину, а уплаћује се на 
жиро рачун 101-11 код филијале Народне банке ФНРЈ у Београду. 

1-30 
Скреће се пажња досадашњим претплатницима да прили-

ком слања претплате на чековној или вирманској уплатници 
испишу: 

— тачну адресу претплати ика, место, улицу и број, пошту 
и број поштанског фаха (ако га има), 

— претплати број са адресе на коју се прима лист, 
— број примерака за који се шаље претплата и тачне и 

потпуне адресе установа за које се претплата полаже. 
Ако се претплата шаље истовремено за лист, часописе или 

посебна издања, треба тачно означити на име чега се све шаље 
новац. 

КАД СЕ ПРЕТПЛАТА ПОЛАЖЕ ПРВИ ПУТ, НА УПЛАТ-
НИЦИ ТРЕБА НАЗНАЧИТИ: „НОВ ПРЕТПЛАТНА". 

Податке треба унети читко, по могућности писаћом маши-
ном. Скрећемо пажњу претплатницима да уплате са непотпуном, 
скраћеном или нечитком адресом могу имати за последицу ^от-
премање листа. 

Све напомене у вези с претплатом довољно је уписати на 
полеђини чековне или вирманске уплатнице и тиме избећи посебну 
преписку. Ако се преписка ипак врши, потребно је увек назначити 
претплатни број под којим се прима „Службени лист ФНРЈ". 

Овом броју „Службеног листа ФНРЈ" приложена је чеков-
на уплатница. За претплатнике који примају више примерака 
чековна уплатница налази се у примерку на коме је адреса. 

Ако се претплата не обнови до 25 децембра, отпремање ли-
ста обуставиће се од 1 јануара 1960 године. 

Претплата за ШО т о р у на додатне „Службеног листа ФНРЈ4 
1. „МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ" 

— претплата износи 1.300 динара, а за иностранство 2.200 динара; 
2. „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА" — претплата износи 

400 динара, а за иностранство 800 динара. 
Претплата се уплаћује као и за „Службени лист ФНРЈ", на 

жиро рачун 101-11 
1-30 

Издавач; Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Погат. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукановић Улица Краљевића Марка бр. 9, ^ 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


