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472, 

На Основу члана 27 став 2 Закона о јавним 
службеници!^ („Службени лист ФЈФЈ" , бр. 53/57. 
44/58 и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О АДМИНИСТРАТИВНО! ИНСПЕКЦИЈИ 

I Органи и делокруг 

Члан 1 
Надзор над применом Закона о јавним службе-

ницима и прописа донетих на основу њега, над 
о р г а н и з о в а н а администрације и над администра-
тивним пословањем државних органа, установа и 
организација које врше јавну службу, врши слу-
жба административне инспекције уко.лико посеб-
ним прописима није друкчије одређено. 

Службу административне инспекције врше се-
кретаријата 'извршних већа за општу управу и 
органи управе среских ,народних одбора надлежни 
за послове опште управе. 

^ Члан 2 
Послови службе административне инспекције 

јесу: 
1) надзор над применом Закона о јавним слу-

жбеницима и прописа донетих на основу њега, а 
нарочито у погледу: 

а) попуњавања службеничких места наг основу 
конкурса; 

б) стручне обуке приправник , стручног обра-
зовања у току службе, припремања и полаган^ 
испита, оцењивања и напредовања; 

в) хонорарног рада и хонорара; 
г) плата техничког особља; 
д) награда за ванредан рад и нарочите успехе 

у раду и накнада за прековремени рад; 
ђ) положајних плата и посебних додатака; 
е) одмора, отсуства и боловања; 
ж) дисциплине - и дисциплинске и материјал не 

одговорности; 
з) додељивања на други посао, ^премештаја, 

стављања на ра спо ложење, удаљења од дужности, 
престанка службеног односа и разрешења од ду-
жности; 

и) поступања по примедбама органа који врше 
оцену законитости решења о слујкбеничким одно-
сима; 

2) надзор над применом прописа о системати-
зацији, осим систематизације у администрацији 
претставничких тела (члан 25 став 5 Закона о јав-
ним службеницима), у циљу пуног коришћења рад-
ног времена, правилног утврђивања послова на 
радним местима и потребних квалификације слу-
жбеника; 

3) надзор над организовањем администрације 
и административним пословањем, а нарочито у 
погледу; 

а) примене Закона о општем управном поступ-
ку и прописа донетих на основу њега, као и про-
писа о посебним управним поступцима; 

б) примене прописа о канцелариском послова-
њу и прописа о чувању архивског материјала; 

в) примене прописа о обрасцима. 
У послове службе административне инспекције 

спада и оцена законитости решења о службенич-
ким односима из члана 79 Закона о јавним слу-
жбеницима. 

Органи који врше административну инспекцију 
могу вршити надзор и над вршењем других посло-
ва из свог делокруга. 

И Надлежност и организација 

Члан 3 
Административну инспекцију у савезним орга-

нима, као и у самосталним установама и организа-
цијама које су основали савезни органи или према 
којима ови органи врше надзорна права, врши Се-
кретари јат Савезног извршног већа за општу упра-
ву. Овај секретару ат стара се и о унапређивању 
метода рада целокупне службе административне 
инспекције и врши ^ о р д и н а ц и ј у рада ове службе 
у стручном погледу. 

Члан 4 
Административну инспекцију у републичким 

органима, као и у самосталним установама и ор-
ганизацијама које су основали републички органи 
или према којима ови органи врше надзорна 
права, врши секретари јат републичког извршног 
већа за општу управу. Овај секретаријат врши и 
оцену законитости решења о службеничким одно-
сима службеника среских и општинских народних 
одбора и њихових органа и установа пружа струч-
ну помоћ и координира рад службе администра-
тивне инспекције у срезовима. 

Члан 5 
Административну инспекцију, осим оцене зако-

нитости решења о службеничким односима, код 
органа управе општинских и среских народних 
одбора као и код самосталних установа и органи^ 
за цп ја на подручју среза, осим код оних које су 
основали или према којима врше надзорна права 
савезни или републички органи, врши орган упра-
ве среског народног одбора надлежан за послове 
опште управе. 

Члан б 
Организација службе административне инспек-

ције ближе се одређује прописима о организацији 
органа који ову службу врше. 

Ш Службеници 

Члан 7 
Послове административне инспекције врше, по 

правилу, управни службеници. 
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Члан 8 
Органи који врше административну инспекцију 

могу одредити да поједине инспекциске послове 
врше стручни службеници који их не врше стално 
и који нису њихови службеници. 

1^ад службеници из претходног става врше по-
слове административне инспекције морају имати 
посебан налог органа који их је одредио да врг"4 

0"зе послове. 

Члан 9 
Службеници који стално врше послове адми-

нистративне инспекције имају посебну легит-—та-
цију коју издаје орган надлежан за те послове 

Образац легитимације прописује Сепретаријат 
Савезног извршног већа за ошпту управу. 

IV Рад н овлашћења 

Члан 10 
Надлежни органи врше административну ин-

спекцију путем непосредних обилазака и ћрегледа, 
као и на други погодан начин. 

Оцена законитости решења о службеничким 
односима врши се прегледом решења и докуме-
ната. 

Члан 11 
У вршењу административне инспекције надле-

жни органи врше преглед административног посло-
вања код свих органа, установа и организација 
јавне службе, по правилу, једанпут годишње. 

Члан 12 
Ради правилног и успешног функционисања 

целокупне службе административне инспекције, 
унапређивања њеног рада преношењем искустава 
и уогаптавањем праксе, а нарочито у циљу унапре-
ђивања организовања администрације и админи-
стративног пословања, Секретари јат Савезног из-
вршног већа за општу управу и секретаријата ре -
п у б л и ч к а извршн-их већа за општу управу при-
купљају извештаје и друге податке о вршењу 
административне инспекције од стране секретари-
јата републичких извршних већа за општу управу 
односно органа . управе среских народних одбора 
надлежних за послове опште управе, врше ана-
лизе, одржавају са њима састанке и саветовања, 

а ју им упутства о раду и на други начин сара-
ују са њима у том циљу. 

Члан 13 1 

Ако се у вршењу административне инспекције 
утврде неправилности у раду органа, установа и 
организација код којих се инспекција врши, или 
да се одређени послови не врше правилно и на вре-
ме, или да се уопште не врше, орган надлежан за 
послове инспекције ће ове писменим путем упозо-
рити на то и предложити како ће поступити. 

Ако се у вршењу административне инспекције 
утврде код органа, установа и организација код 
којих се инспекција врши грубе неуредности у 
административном и другом пословању, орган над-
лежан за послове инспекције поднеће захтев за 
покретање дисциплинског поступка против одго-
ворног службеника. 

Члан 14 
Ако орган надлежан за послове администра-

тивне инспекције приликом вршења надзора нађе 
да нека службена радња органа, установе или ор-
ганизације код којих се врши инспекција ггрет-
ставља кривично дело или прекршај поднеће про-
тив одговорног службеника пријаву надлежном ор-
гану. 

Члан 15 
Службеници који врше послове административ-

не инспекције овлашћени су да при вршењу опих 
послова прегледају сва средства евиденције и в р -
шења канцелариског и другог административног 
пословања, акта и просторије, као и сва остала 
потребна средства и податке. 

Органи, установе и организације код којих се 
врши инспекција дужни су да службеницима који 
је врше омогуће и обезбеде вршење прегледа. 

V Међусобни односи 

Члан 16 
Међусобни односи служби администра^ ле ин-

спекције одређују се општим прописима кејн важе 
за органе чије су оне службе. 

Члан 17 
У вршењу административне инспекције Секре-

тари јат Савезног извршног већа за општу управу 
заједно са секретаријатом републичког извршног 
већа за општу управу или органом управе среског 
народног одбора надлежним за послове опште упра-
ве, односно секретаријзт републичког извршног 
већа за општу управу заједно са органом управе 
среског народног одбора надлежним послове оп-
ште управе, може организовати и заједничке пре-
гледе појединих органа, установа и организација 
у циљу усклађивања и унапређивања метода рада. 

На тражење органа управе среског народног 
одбора надлежног за послове опште управе односно 
секретаријата републичког извршног већа за оп-
шту управу, секретару ат републичког извршног 
већа за општу управу односно Сстоетаоијгт Саве-
зног извршног већа за општу управу пружиће 
стручну помоћ у вршењу послова административне 
инспекције. 

VI Завршне одредбе 

Члан 18 
Прописом народне републике може се предви-

дети да одређене послове административне инспек-
ције врши орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове опште управе. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове опште управе одређен да у сми-
слу претходног става врши послове администра-
тивне инспекције, дужан је да органу надлежном 
за ове послове подноси извештаје о стању послова 
и свим предузетим мерама у вези са њима. Орган 
надлежан за ове послове врши надзор и пружа 
стручну помоћ органу управе општинског народ-
ног одбора надлелшом за послове опште управе у 
вршењу тих послова. 

Члан 19 
Ова уредба не односи се на органе народне 

одбране. 
У Државном секретари јату за иностране по-

слове и органима унутрашњих лослова оцену за-
конитости решења о службеничким односима врше 
органи надлежни у смислу чл. 8 и 4 ове уредбе, а 
остале послове административне инспекције врше 
посебне службе. 

За вршење послова административне^ инспек-
пи1е одређених у члану 2 тачка 3 ове уредбе, у 
судовима и јавном тужиоштву важе посебни про-
писи. 

Члан 20 
Државни секретари јат за иностране послове 

донеће, у смислу члана 402 Закона о јавним слу-
жбеницима, ближе прописе о посебној служби ад-
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миниетративне инспекције за ресор иностраних 
послова. 

Савезни Државни секретари!ат за унутрашња 
послове донеће, у сагласности са Секретар иј атом 
Савезног извршног већа за општу управу, а у скла-
ду са одредбама ове уредбе, прописе о вршењу по-
слова административне инспекције у органима уну-
трашњих послова. 

Члан 21 
Секретару ат Савезног извршног већа за оп-

шту управу стараће се о спровођењу ове уредбе и 
доносиће, по потреби, ближе прописе за њено спро-
вођење. 

Члан 22 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 168 
1в јуна 1959 године 

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

473. 

На основу члана 79 став 1 тачка 1 и члана 81 
став 1 Уставног закона, Савезно извршно веће 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О ХОНОРАРНИХ! СЛУЖБЕНИЦИМА И ПОВРЕ-

МЕНОМ РАДУ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Државни органи дужни су све послове из свог 

делокруга извршавати преко службеника постав-
љених на радна места утврђена систематизацијом, 
а само у случајевима и под условима одређеним 
овом уредбом могу за вршење одређених послова и 
задатака ангажовати лица која нису код њих за-
послена. 

Члан 2 
-Хонорарни службеници могу ^е постављати на 

радна места предвиђена за редовне службенике, 
као и на радна места која због малог обима посло-
ва не изискују пуно радно време (хонорарно запо-
слење), само под условима прописаним Законом о 
јавним службе ницима и овом уредбом. 

Члан 3 
Државни орган може за извршење одређених 

послова односно задатака ^повремени рад) анга-
жовати и лица кзоја нису запослена код њега, ако 
је за извршење тих послова односно задатака по-
требна нарочита стручност, или ако то изискује 
природа посла, или ако су задаци по обиму такви 
да их не могу извршити службеници тог органа. 

Ангажовање лица у смислу претходног става 
може се вршити само ако су ти послови односно 
задаци за чије се извршење они узимају, предви-
ђени програмом повремених радова и ако су у ту 
сврху предвиђена одговарајућа средства у предра-
чуну. Програм повремених радова одобрава орган 
надлежан за систематизацију, У народном одбору 
програм повремених радова одобрава савет надле-
жан за послове финансија, ако посебним пропи-
сом није одређено да ће програм повремених ра-
дова одобрити сам народни одбор, 

При састављању и извршењу програма повре-
мених радова државни орган мора се руководити 
начелом економично^ и регионалног коришћења 
одобрених буџетских средстава. 

Лица која се ангажују по одредбама овог чла-
на, нису у радном односу. У погледу дужности и 
одговорности ових лада .сходно се примењују од-
редбе које важе за редовне службенике. 

Члан 4 
Службеник државног органа не може бити за-

послен у својству хонорарног службеника нити 
може вршити повремени рад код другог органа, 
установе или организације, ако је такво запослења 
или рад по закону, одредбама' ове уредбе или дру-
гим прописима неспојив са положајем односно 
функцијом коју службеник има код органа код 
кога је редовно запослен, или ако би то било у 
супротности са интересима службе органа код кога 
је редовно запослен. 

Члан 5 
Судије редовних и привредних судова, ј а в н и 

тужиоци, заменици јавних тужилаца, јавни правог 
браниоци и помоћници јавних правобронилаца не 
могу бити запослени у својству хонорарног слу-
жбеника нити могу вршити повремени рад у при-
вредним организацијама, као ни у другим држава 
ним органима, установама и организацијама, осим 
ако је посебним прописима друкчије одређено. 

Ограничења из претходног става не односе се 
на послове наставног рада у школама, на курсе-
вима, у испитним комисијама и сл., на научни рад 
и рад на изради прописа код других државних 
органа, установа и организација. 

Члан б 
Управни и извршни службеници органа др-

жавне управе не могу бити запослени у својству 
хонорарног службеника нити моту вршити повре-
мени рад у привредним организацијама, као ни у 
7 утим државним органима, установама н органи-
зацијама јавне службе над којима надзор у по-
гледу пра вил пости рада или извршавања прописа 
врши одговарајућа служба органа у коме су они 
запослени. 

Ова ограничења не односе се на послове настав-
ног рада у школама, на курсевима, у испитним ко-
мисијама и сл. и на научни рад које службеници 
из претходног става врше код других државних 
органа, установа и организација. 

Прописима надлежног савезног државног се-
кретаријата односно секретаријата Савезног из-
вршног већа донетим у сагласности са Секретар и-
јатом Савезног извршног већа за општу управу, 
могу се одредити и други случајеви несто јивостн 
хонорарног запошљазања односно повременог рада 
за службенике одређених служби. 

Члан 7 
Изузетно од одредаба члана б став 1 ове уред-

бе, службеници органа државне управе могу уне-
сте ати у раду комисија за одобравање инвести-
ционих кредита при банкама, као и у другим ко-
мисијама које се образују при привредним органи-
зацијама кад то одреди надлежни државни секре-
тари јат односно секретару ат извршног већа. 

Члан 8 
Кад не постоје сметње за запошљавање у свој-

ству хонорарног службеника односно за повремени 
рад по одредбама чл. 8 и 6 озе уредбе, службеник 
мох:з бити запослен у својству хонорарног слу-
жбеника или вршити повремени рад код другог 
органа, установе или организације, само на основу 
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одобрења старешине органа у коме је редовно за-
послен, амо такав рад неће штетно утицати на вр-
шење послова његове редовне дужности. 

Приликом давања одобрења сто претходном 
ставу, старешина органа дужан је испитати да ли 
послови које ће службеник вршити, с обзиром на 
укупно време запослења односно повременог рада 
и радно време за њихово вршење, неће штетно 
утицати на вршење послова његове редовне ду-
жности. 

Службенику који према прописима о оцењива-
њу шије добио з а д о в о љ а в а ј у ^ оцену, не може се 
дати одобрење за рад код другог органа, установе 
или организације. 

Члан 9 
Службеници на које ое односи одредба прет-

ходног члана могу радити код другог органа, уста-
нове или организације у својству хонорарног слу-
жбеника или на повременом раду само ван редов-
ног радног времена, ако овом уредбом није друк-
чије одређено. 

Изузетно од одредаба претходног става, слу-
жбом ицима државних органа који су одређени за 
повремене судије, који се постављају да врше 
дужност наставника у својству хонорарног слу-
жбеника на школама, заводима или институтом а, 
ИПА који се одређују за предаваче на курсевима 
и семинарима, старешина органа у коме су редов-
но запослени може одобрити да ту своју дужност 
врше у редовном радном времену, ако се тиме не 
омета вршење њихове редовне дужности. 

Службеницима из отава 1 овот члана за рад 
у редовном радном времену у својству хонорарног 
службеника или на повременом раду, не може се 
одредите хонорар, осим у случајевима предвиђе-
ним овом уредбом или посебним прописима. 

Члан 10 
Уговор о запошљавању у својству хонорарног 

службеника или о повременом раду не може се 
закључити ни по ком основу са лицем које се код 
тог органа, установе или организације налази у 
својству редовног службеника, осим ако овом уред-
бом изрично није друкчије предвиђено. 

Члан 11 
Службеницима на положају старешине држав-

ног органа, државног потеекретара, помоћника др-
жавног секретара, државног саветника или на дру-
гом одговарајућем положају, као и секретарима на-
родних одбора, не може се одредити хонорар за 
повремени рад који врше код другог државног ор-
гана, осим за научни рад, наставни рад у школама, 
на курсевима и др., за предавања, за рад у свој-
ству повремених судија, за учешће у испитним ко-
мисијама или комисијама које су самостални органи 
управе, ако раде ван редовног радног времена. 

II ХОНОРАРНО ЗАПОСЛЕЊЕ 
Члан 12 

За вршење послова у државним органима који 
по обиму не изискују пуно радно време (благајнич-
ки односно рачуноводствени послови у мањим ор-
ганима, канце л ариско-технички послови, послови 
за које се тражи посебна ст-ручност и др.) могу се 
постављати хонорарни службеници само ако су 
радна места на којима се врше такви послови утвр-
ђена актом о система тиз аци ји. 

Са хонорарним службеницима из претходног 
става не може се уговарати плаћени годишњи 
одмор. 

Члан 18 
На места утврђена систематизацијом за редов-

не службенике оа пуним радним временом могу се 
постављати хонорарни службеници само: 

1) ако се упражњено место није могло попу ан-
та редовним службеником путем конкурса или по 
одобрењу надлежне комисије за с л у ж б е н и ч е по-
слове, сагласно члану 35 став 2 Закона о јавним 
службеницима, а послови су по својој природи и 
обиму такви да од њих зависи редовно функцио-
нисање службе; 

2) ако су радна места за редовне службенике 
остала привремено упражњена услед одласка слу-
жбеника на лечење односно на породиљско отсу-
ство или услед одласка на стручно усавршавање, 
школовање, опецијализацију и др., а послове не 
могу да изврше редовни службеници. 

Члан 14 
На радна места утврђена систематизацијом за 

редовне службенике могу се хонорарни службени-
ци постављати само док траје неопходна потреба у 
смислу претходног члана, али најдуже за једну 
годину. 

На време дуже од једне године (на сталан рад) 
хонорарни службеници могу се постављати само у 
сагласности са комисијом из члана 18 Закона о јав-
ним службеницима. 

Одредбе претходног става не односе се на ре-
шења о постављењу која доноси извршно веће. 

Члан 15 
Са хонорар ним службеницима закључује се 

уговор о хонорар ном запослењу. 
Уговор о хонорарном запослењу садржи наро-

чито: послове које ће хонорарни службеник врши-
ти и на ком радном месту, радно време, висину хо-
норара, тра јање хонорарног запослења и начин 
престанка запослења. 

Уговор садржи и одредбу о престанку запосле-
ња у с л у ч а ј у повлачења писменог одобрења нпд-
лежног старешине. 

Образац уговора о хонорарном запослењу про-
писује Секретари јат Савезног извршног већа за 
општу управу. 

Члан 16 
Уговор о хонорарном запослењу закључује ста-

решина надлежан за постављење (члан 43 Закона 
о јавним службеницима). 

У погледу доношења решења о постављењу хо-
норарног службеника на одређени положај и о да-
вању одрађеног звања, примењују се одговарајуће 
одредбе Закона о јавним службеницима које се 
односе на редовне службенике. 

0 Члан 17 
За лица која се као хонорарни службеници по-

стављају на одређени положај, доноси се решење о 
постављењу на положај. 

За хонорарне службенике који се постављају 
на сталан рад (члан 14 став 2) може се донети и 
решење о постављењу у одговарајуће звање. 

Члан 18 
Сваки уговор о хонорарном запослењу подле-

ж и оцењивању законитости по чл. 79—82 Закона о 
јавним службеницима. 

Уговор који се закључује у сагласности са ко-
мисијом из члана 18 Закона о јавним службени-
цима, не подлежи оцењивању законитости. 

Члан 19 
Хонорарним службени цима хонорар се одре-

ђује највише до висине плате редовног службени-
ка (основна и положај на плата и посебан додатак) 
на одговарајућем месту, сразмерно радном времену. 

Изузетно, високим стручњацима који се постав-
љају као хонорарни службеници за извршење од-
ређеног задатка, може се одредити хонорар и до 50% 
виши од износа по ставу 1 овог члана, али само у 
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сагласности са комисијом иш члана 10 Закопа е 
Јавним службеницима. 

III ПОВРЕМЕНИ РАД 
1. Општа одредба 

Члан 20 
Повремени рад у смислу ове уредбе може бити: 

рад у сталним и повременим комисијама (у свој-
ству члана или секретара), као што су комисије за 
преглед и одобравање инвестиционих програма и 
пројеката, колаудационе комисије, комисије за слу-
ж б е н и ч е послове, испитне и друге стручне коми-
сије; рад на курсевима и семинарима; посебни 
стручни радови (израда прописа, техничких и еко-
номских елабората и сл.); израда приручника за 
примену прописа; рад повремених судија; рад пре-
водилаца и стенографа; рад на умножавању списа 
и другог материјала (дактилографски послови и 
послови на машинама за умножавање); други слич-
ни радови који се повремено појављују код органа. 

2, Рад у комисијама 
Члан 21 

Повремене комисије раде, ио правилу, у редов-
ном радном времену. 

Ако је нужно да комисија ради и ван редовног 
радног времена, у решењу о образовању комиси-
је то треба изрично одредити и, навести разлоге 
због којих се то наређује. 

Члан 22 
На рад у стручним саветима и дисциплинским 

судовима сходно се примењују одредбе о повреме-
ном раду у комисијама. 

Члан 23 
Ангажовање службеника других органа, уста-

нова и организација јавне службе за рад у коми-
сијама врши се решењем старешине органа код 
кога се комисија образује, у сагласности са старе-
шином оног органа, установе или организације код 
које је службеник редовно запослен, ако посебним 
прописима о образовању одређених комисија није 
друкчије прописано 

Службеник одређен за члана комисије обаве-
зан ја учествовати у раду комисије, без обзира у 
које време ће комисија радити. 

Члан 24 
Сагласно члану 10 ове уредбе, службенику ор-

гана код кога је образована комисија не може се 
одредити хонорар за учешће у раду комисије, осим 
за рад у испитним комисијама. 

Не може се одредити хонорар ни службенику 
друго- државног органа, установе или организације 
јавне службе ако је одређен за учествовање у раду 
комисије у вези с пословима који спадају у његову 
редовну дужност, или је одређен ( да учествује у 
раду комисије као претставник органа, установе 
или организације јавне службе у којој је редовно 
запослен. р 

Члан 25 
За рад у комисијама може се одредити хоно-

рар службеницима другог органа, установе или ор-
ганизације јавне службе: 

1) ако су задаци који су комисији стављени у 
дужност такве природе да је потребно опсежније 
проучавање, прикупљање података, вршење ана-
лиза и др,; 

2) ако је актом о образовању комисије предви-
ђено ца она поверене задатке треба да изврши ван 
редовног радног времена. 

Члаж Зв 
Решењем о образовању комисије одређује се да 

ли и под којим условима члан-овима комисије при-
пада хонорар за рад у комисији. 

Решење о висини хонорара доноси стареж?'на 
органа. 

Ако са комисија образује у народном одбору, 
решење из претходног става доноси орган који ја 
образовао комисију. 

Члан 27 
Хонорар за рад у комисијама може се одреди-

ти по часу односно по седници, или у паушалном 
износу. 

Хонорар за рад у комисијама може износити 
највише до ЗОО динара по часу за члана комисије. 

Ако се хонорар одређује по броју седница или 
у паушалном износу, висина хонорара не може 
прећи износ који би службеник добио према извр-
шеном обрачуну по броју часова. 

За одређивање хонорара преко износа предви-
ђеног у ставу 2 овог члана потребна Је претходна 
сагласност извршног већа односно органа који оно 
одреди. 

Члан 28 
Прописом Савезног извршног већа може се по-

себно регулисати одређивање хонорара за чланове 
комисија које оно образује за извршење задатака 
од посебног значаја. 

3. Рад на курсевима н семинарима 
Члан 29 

Хонорар за предавање на курсевима и семина-
рима и за учешће у раду испитних комисија одре-
ђује се према рангу курса или семинара односно 
према рангу спреме кандидата који полажу испите. 

Хонорар се одређује по часу и припада слу-
жбенику без обзира да ли је из истог или другог 
органа, установе или организације. 

Ако се испити одржавају у редовном радном 
времену, члановима испитних комисија не припада 
хонорар. 

Час за предаваче рачуна се 45 минута, а за 
рад испитних комисија — 60 минута. 

Висину хонорара одређује старешина органа у 
оквирима које прописује Секретаријат Савезног из-
вршног већа за општу управу. 

ч 
4. Посебни стручни радови 

Члан 30 
Под посебним стручним радовима подразумева 

се. израда стручних елабората о одређеним еко-
номским, техничким, орга,низационим и другим 
проблемима, израда нацрта закона и других про-
писа и сл. 

Члан 31 
За посебне стручне радове могу се ангажовати 

поједина лица само ако је потребна посебна струч-
ност или искуство, а не постоје могућности да се 
стручни рад припреми у оквиру самог органа или 
да се повери установи (институту;' заводу, бироу 
или организацији) у чији редован делокруг спадају 
такви послови. 

Стручни рад не може се поверити службенику 
установе ако установа из било којих разлога не 
прихвати понуду која јој се поднесе у смислу прет-
ходног става. 

Ако стручни рад треба да се повери појединим 
лицима, предлог о томе претреса се обавезно на 
седници колегијума. 
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Ако стручни рад треба да ж повери дицу већ 
запосленом у јавној служби у својству редовног 
или хонорарног службеника, потребно Је приба-
вити писмено одобрене старешине органа, устано-
ве односно организације код које је ово редовно 
запослено. 

Члан 
Ако технички (пројектантске геодетски и сл.) 

и стручни радови треба да се повера, сагласио од-
редбама претходног члана,, појединим стручњаци^ 
ма, надлежни старешина дужан је по питању це-
ли^:? од кости таквих радова, као и о висини хоно-
рзра, претходно коксултовати орган одговарајуће 
по^итичкотериторијалпе јединице надлежан за ту 
службу. 

Ако се радови врше за потребе Југословен оке 
народне армије, државни секретар за послове на-
родне одбране одлучује о целисходности таквих ра-
дова и о висини хонорара. 

Мишљење органа из става 1 овог члана по-
требно је и при давању одобрења за извршење 
оваквих радова за рачун приватних лица. 

Члан 88 
О стручним радовима за које треба дати хоно-

рар сагласно одредбама ове уредбе, закључује се 
писмени уговор. ^ 

Уговор потписују старешина органа и сва лг-ца 
која ће учествовати у раду. 

Члан 34 
Хонорар за стручне радове одређује се према 

тежини и значају проблема који се обрађују, броју 
стручњака који се ангажују, времену потребном за 
такав рад и квалитету стручног рада. 

Висина хонорара, сагласно одредби претходног 
става, утврђује се на предлог колегијума органа 
приликом претресања предлога по члану 31 ове 
уредбе. 

Хонорар за стручни рад не може бити већи од 
износа двоструке плате коју би службеник дсбг^о 
за исто радно време радећи као редован службе-
ник. 

Одредба става 2 овог члана не односи се на 
установе Јутословенске народне армије. 

Износ хонорара већи од износа из става 3 овог 
члана може се уговорити само у сагласности са 
извршним већем односна органом који оно одр ед тг. 

5. Израда приручника 
Члан Зв 

Приручницима у смислу ове уредбе сматрају о^ 
приручници за примену прописа, за пословање и 
рад појединих служби и установа, за израду ста-
тистичких прегледа и других службених едиција 
и сл. 

Члан 36 
Приручнике могу издавати савезни и репу-

бтглттки органи управе. 
У случају потребе, приручнике могу издавати 

и органи народног одбора, уз претходно одобрење 
отк-тир ара јућег републичког органа. 

О потреби издавања приручника одлучује ста-
решина органа у чији делокруг спада старање о 
извршењу Прописа. 

Члан 37 
Службеницима којима се поверава израда при-

ручника, може се одредити хонорар за рад на при-
ручнику. Исплата хонорара пада на терет органа 
који издаје прирVчник, ако се не уговори да хоно-
рар исплаћујз у ^ а н о в а за издавање С^ТУЖ^НИХ 
публикација којој ^ поверен технички рад у вези 
са издавањем приручника. 

Износ хонорара односно награде за израду при-
ручника ме може бити већи од износа који би ее 
службенику одредио за израду прописа уз који се 
дају објашњења односно који служи као -изворни 
материјал за приручник. 

Б л и ж е одредбе о изради приручника и о одре-
ђивању хонорара за такав рад прописује Секрета-
р у ат Савезног извршног већа за општу управу^ 

С Канцслариско-технички послови 

Члан Зв 
Службеници других органа, установа и орга-

низација могу се ангажовати за извршавање по-
времених к а н цел ар пеко-те хн ичких послова (пре-
писиван^ на машини или умножавање списа и дру-
гог материјала) само ако не постоји могућност да 
та ј рад изврше редовни службеници ван редовног 
радног времена. 

Одредбе претходног става односе се и на по-
слове моје врше стенографи и стенодактилографи^ 

Члан 30 
С т е н о г р а ф е ^ послове у државним органима 

врше, по правилу, стенографи запослени у Ст ено-
графским бироима који се оснивају за потребе са-
везних односно рапубличких органа, или органа 
народних одбора. 

Државни органи могу уз хонорар одређен по 
овој уредби ангажовати друга лица за стенографи-
сатБе сагло ако стено гр а ф ски биро није у могућно-. 
сти да додели своје стенографе за извршење одре-
ђеног посла, 

Слу^шеницима који се из једног савезног одно-
сно републичког органа упућују ради стено гр а ф п -
сања у други савезни односно републички орган, 
припада хонорар само за рад ван редовног радног 
времена. 

Члан 40 
За извршење било ког посла из члана 38 ове 

уредбе који изискује потребу ангажовања службе-
ника другог органа, установе или организације или 
других лица којима је то самостална п р о ф еси она л -
на делатност, старешина органа или старешина ор-
ганизационе јединице који за то буде овлашћен 
дужан је донети решење. 

Ако хонорар који се даје за извршење канце-
лариско-техпичког посла прелази износ од 30.000 
динара, закључује се писмени уговор. 

Члан 41 
Хонорар за рад на канцелариско-техничким по-

словима одређује се, по правилу, према учинку 
рада. 

Виси- а х нора. а одређује се до износа који од-
говара накнади за прековремени рад (редђвна пла-
та увећана за 50%). 

Одредба претходног става примењује се и при-
ликом одређивања хонорара степографима. 

Оквире за одређивање хонорара за канцелари-
ско-техничке послове, за послове стечографисања 
и превођења и редиговања прописује Секретари јат 
Савезног извршног већа за општу управу. 

Члан 42 
Висина хонорара за остале случајеве повреме-

ног рада одређује се сходно одредбама члана 19 
ове уредбе. 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 43 

На службен-ике комора и стручних удружења, 
банака и штедионица, завода за социјално осигу-
рање, Државног осигурава јућег завода Ју ^ с л о в е н -
ске лутрије и службенике установа за 'које важе 
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одредбе главе Х1Ј Закона о јавним службеници;^, 
сходно се примењују одредбе о м уредбе, осим од-
редаба чла-на 8 ове уредбе. 

Члан 44 
Управни службеници привредних комора и 

стручних привредних удружења не могу бити за-
послени у својству хонорарног службеника, нити 
вршити повремени рад у привредним организаци-
ја^, одговарајуће гране односно области. 

Стручни службеници банака и штедионица не 
могу бити запослени у својству хонорарног слу-
жбеника нити вршити, повремени рад код органа, 
установа; организација и привредних предузећа 
која своје финансисгсо пословање врше преко тих 
банака односно штедионица. 

Службеници Државног ооигуравајућег завода 
који раде на пословима осигурања не могу бити за-
послени Ј својству хонорарног службеника нити 
вришти повремени рад у привредним организаци-
јама. 

Члан 45 
Док се не изврши систематизација радних ме-

ста у смислу члана 12 ове уредбе, одобрење за по-
стављења хонорарних службеника на радна места 
са скраћеним радним временом даваће органи над-
ле: м за систематизацију. 

Државни секретар за послове народне одбране 
одређује органе који ће давати одобрење у смислу 
претходног става. 

Члан 46 
Надзор над применом ове уредбе врше органи 

надлежни за послове опште управе преко својих 
служби административне инспекције. 

Члан 47 
Сви постојећи уговори или решења о хонорар-

ном запослењу и повременом раду саобразиће се 
одредбама ове уредбе у року од два месеца од дана 
њеног ступања на снагу. 

Члан 48 
Секрч,таријат Савезног извршног већа за општу 

управу може издавати упутства за спровођење ове 
уредбе. 

Члан 40 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће ^ 

Р. п. бр. 163 . 
16 јуна 1959 године 

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

474. 
На основу члана 69, у вези са чланом 84 став 3 

Закона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНР.Ј", бр. 5-3/57, 44/58 и 1/59), Савезно извршно 
веће доносе 

У Р Е Д Б У 
О НАГРАДАМА ЗА ВАНРЕДАН РАД И НАРОЧИ-
ТЕ УСПЕХЕ У РАДУ И О НАКНАДАМА ЗА ПРЕ-
КОВРЕМЕНИ РАД СЛУЖБЕНИКА ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА 
I Оптте одредбе 

Члан 1 
Награде за ванредан рад и нарочите успехе 

постигнуте у раду, као и накнаде за прековрегдени 
рад, одређују се по одредбама ове уредбе службе-
н и ц а ^ државних органа. 

Службеници државних органа у смислу ове 
уредбе су службеници органа државне управе, 
претставничких тела, извршних већа, судова, јав-
них /жиоштаза и јавних правобраниоштава. 

Члан 2 
За службенике оста пих служби (здравствених 

установа, просветних и научних установа, установа 
у области културе, банака, комора и др.) на које 
се примењују одредбе Закона о јавним службени-
цима, важе посебни прописи о наградама и нак-
надама. 

II Награде 

Члан 8 
Награде се могу давати: 
1) за ванредан рад и нарочито залагање у слу-

жби које је допринело бољем или бржем изврша-
вању послова односно поболЈшавању рада; 

2) за успешно извршење одређених значајних 
задатака (припремање нацрта закона или других 
важнијих прописа, израда сложених елабората по 
појединим важнијим питањима и сл.) који су изи-
скивали ванредан рад и нарочито залагање^ 

3) за ванредно истицање и пожртвован рад у 
вршењу дужности, ако је услед тога спречена већа 
материјална штета или отклоњена нека непосред-
на опасност по живот или здравље -људи; 

4) за предлоге или сугестије на основу кој цх 
је остварено рационалније пословање, односно бо-
ља организација или бољи метод рада, нарочито 
ако усвојени предлози или сугестије прелазе оквир 
редовних послова службеника. 

Члан 4 
Висина награде одређује ов према значају на-

вршених послова и задатака, сразмерно обиму к 
квалитету извршеног посла и трајању ванредног 
рада, односно сразмерно постигнутим розултатима 
у спровођењу предлога или сугестија датих од 
стране службеника. 

Награда по основу из тачке 8 члана 8 ове уред-
бе одређује се према степену опасности којој јо 
службеник био изложен у вршењу дужности од-
носно према величини отклоњене штете. 

Члан 5 
Укупан износ награда које се дају службенику 

у току једне године по било ком основу не може 
бити већи од његове двомесечне плате. 

Решење о давању награде службеницима саве-
зних односно републичких органа доноси посебна 
комисија извршног^- већа на предлог старешино 
органа. 

Решење о давању награда с л у ж б е н и ц и ^ на-
родног одбора доноси комисија коју образује на-
родни одбор на заједничкој седници оба већа. 

Комисије из претходних ставова дужне су из-
вршном већу односно народном одбору подносити 
извештаје о донетим решењима о наградама слу-
жбеника појединих органа и о стању средстава за 
награђивање (члан 9). 

Члан б 
Ако према значају извршених послова и зада-

така, значају нових метода рада односно величини 
отклоњене штете (члан 4) награду треба одредити 
у износу већем од износа предвиђеног у претход-
ном члану, решење о одређивању награде доноси 
се у сагласности са извршним већем. 

За службенике општинског или среског народ-
ног одбора сагтгзоч^ст V смислу претходног става 
даје народни одбор на заједничкој седници оба 
већа. 
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Члан 7 
Решење о давању награде мора Сити образло-

ж е н . Образложен^ садржи: 
1) потребу која је изазвала ванредан рад; 
2) послове (редовне и ванредне) на којима је 

службеник радио и њихов обим и значај; 
3) време проведено на пословима за чије се 

извршење предлаже награда; 
4) жако су послови извршени и ко је дао оце-

ну о томе; 
5) годишњу оцену о раду службеника. 
Поред тога у решењу се наводе и све друге 

чињенице које су од утицаја на додељивање на-
града. 

Ако се награда даје по основу члана 3 тач. 3 
и 4 ове уредбе, у образложењу се износе конкрет-
ни подаци о ^ ж р т в о в а н о м вршењу дужности и о 
отклоњено! материјала! или другој штети, одно-
сно конкретни подаци о подигнутим резултатима. 

Члан 8 
Предлог о давању награде доставља се на ми-

шљење синдикалној организацији, осим кад то 
због природе службе односно извршених задатака 
не би било целисходно. 

Члан 9 
Средства за награде службеника савезних и ре-

публичких органа обезбеђују се у предрачунима 
извршних већа. 

Средства за награде службеника народних од-
бора обезбеђују се у буџету народно? одбора одно-
сно у предрачуну органа надлежног за послове 
финансија. 

ПТ Прековремени рад 
Члан 10 

Сви државни органи морају настојати да се 
послови стављени организационим и другим про-
писима у њихов делокруг врше у редовном радном 
времену. 

Прековремени рад може се уводити само у слу-
чајевима ванредне потребе службе који су пред-
виђени овом уредбом. 

Службеници су дужни радити прековремено 
кад је прековремени рад уведен у смислу претход-
ног става 

Члан 11 
Прековремени рад може се уводити: 
1) кад се послови не могу извршити у редовном 

радном времену што нису попуњена потребна рад-
на места или што је дуже времена отсутан изве-
стан број службеника због боловања, одласка на 
војну вежбу, отсуства, удаљења од дужности и сл.; 

2) кад се ванредно и прекомерно повећа обим 
послова због рокова одређених прописима од стра-
не виших органа, као и рокова одређених уговором, 
ако због неизвршења послова може наступити ма-
теријална штета; 

3) кад треба извршити послове чији се обим у 
одређеним временским размацима знатно повећа, 
а ти послови по својој природи нису стални да би 
се систематизацијом предвидео већи број радних 
места. 

Независно од услова предвиђених у претход-
ном ставу, прековремени рад се може увести у 
случају хитности сагласно прописима који важе за 
поједине службе. 

Члан 12 
Под прековременим радом, у смислу ове уред-

бе, не сматра се рад за време дежурства и рад у 
сменама. 

Члан 13 
Предлог за увођење прековременог рада даје, 

по правилу, старешина организационе јединице. 

Среда, I Јул 1909 

Предлог се обавезно износи на претресање пред 
колегијум органа. Ако колегијума нема, предлог 
се претреса на састанку шефова организационих 
јединица. На састанак се обавезно позива и г т е т -
ставник синдикалне организације. 

Приликом разматрања предлога обавезно се 
испитује могућност извршења послова у редовном 
радном времену путем распоређивања службеника 
и расподеле повећаних послова у оквиру свих ор-
ганизационих јединица. ' 

Ако се утврди да се послови не могу извршити 
у редовном радном времену и да не трпе одлагање, 
а да не постоји ни могућност њиховог извршења 
на начин предвиђен у претходном ставу, стареши-
на органа наредиће прековремени рад. 

Независно од поступка предвиђеног у претход-
ним ставовима прековремени рад се може уводите 
само у случају из члана 11 став 2 ове уредбе. 

Члан 14 
Акт којим се наређује прековремени рад по 

члану 13 ст. 1—3 ове уредбе садржи нарочито: 
1) послове које ће службеник вршити; 
2) разлоге за увођење прековременог рада; 
3) време трајања претговременог рада (укупно, 

дневно и недељно); 
4) који ће службеници радити прековремено Н 

на ком послу. 

Члан 15 
О прековременом раду обавезно се води еви-

денција и контрола по упутству које за сваки по-
сао издаје надлежни старешина. 

^екретаријат Савезног извршног већа за оп-
шту управу може издати ближа упутства о еви-
денцији и контроли ггоековремеког рада. 

Члан 16 
Накнада за прековремени рад даје се само за 

извршење послова који су по својој природи пре-
тежно техничке природе' и који се, по правилу, 
могу вршити по радној норми и у редовном рад-
ном времену. 

Послови у смислу претходног става јесу: 
1) канцелариско-технички послови (преписива-

ње, умножавање стенографисање, сређивање од-
носно шкартирање архивског материјала и сл.); 

2) технички^ послови сређивања ванредно при-
спеле документације, који изискују познавање од-
ређене терминологије и одређеног система рада, 
технички послови у вези са израдом буџета, завр-
шног рачуна и др.; 

3) послови на сређивању бирачких спискова; 
4) израда карата, планова, цртежа и технич-

ких елабората; 
5) инвентарисање материјала; 
6) припремање одређених типских решења: 
7) послови службеника који непосредно уче-

ствују у процесу рада техничког особља, кад ово 
ради прековремено. 

Члан 17 
Накнада која се даје за прековременм рад, 

даје се и за рад недељом и у дане државних пра-
зника, без обзира да ли су испуњени ' услови из 
члана 11 ове уредбе и да ли се рад врши у смени, 

, ако је такав рад био нужан и наређен од стране 
надлежног старешине. 

Члан 18 
Свако издато наређење о прековременом раду 

које повлачи давање накнаде за преиовремени рад 
доставља се ортаку надлежном за послове опште 
управе. 

Надлежни орган за. послове опште управе ду^ 
жан је органу надлежном за утврђивање система-
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тизација подносити повремено извештаје е преко-
вршеном раду у појединим органима и е износима 
који су у ту сврху исплаћени. 

Одредбе става 1 не односе се на прековремени 
рад из члана 16 став 2 ове уредбе. 

Члан 19 
Накнада за прековремени рад одређује ее у 

висини плате предвиђене за исту врсту послова у 
редовном радном времену, увећане за 50°/в. 

Члан 20 
Накнада за прековремени рад може се одредити 

по часу рада, у дневном односно месечном износу 
или по учинку. 

За послове чији се учинак може мерити (пре-
писивање, умножавање, сређивање картотеке и 
сл.), накнада за преЈговремени рад одређује се по 
учинку. 

Члан 21 
Хонорари који се одређују службеницмма по 

посебним прописима, не сматрају се као накнада 
за пр ек обремени рад, без обзира у које се време и 
колико такав рад врши. 

Члан 22 
Накнада за ирековремени рад не може се од-

редити старешинама организационих јединица и 
другим руководиоцима послова који претежан део 
радног времена проводе у организована вршења 
послова. 

Накнада за прековогмени рад припада и слу-
жбеницима из претходног "става ако су вршили 
послове као и остали службеници, а по посебном 
решењу старешине о р т на о б о с и о лица које он 
овласти. 

ЧлсШ ГЗ 
Службеници који примају посебан додатак по 

прописима донетим на ОСНОВУ члана 161 Закона о 
јавним службеницима, немају право на накнаду 
за прековремени рад. 

Члан 24 
Службеник који је добио накнаду за преко-

времени рад, не може за исте послове добити и 
награду по одредбама чл. 3—9 ове уредбе. 

Члан 25 
Средства за давање накнаде за прековремени 

рад службеника предвиђају се у предрачунима по-
јединих органа. 

IV Завршне одредбе 

Члан 26 
На службенике органа за које су донети по-

себни прописи о прековременохм раду и о -одређи-
вању накнаде за такав рад, примењиваће се ти 
посебни гго опи си. 

Члан 27 
У погледу награда и накнада за прековремени 

рад службеника запослених у јединицама и уста-
новама Југостговенске народне армије и Државног 
секретаријата за послове народне одбране на које 
се примењују одредбе Закона о Јавним службени-
цима, важе посебни прописи које доноси Државни 
секретаријат за послове народне одбране сагласно 
наче,лима ове уредбе. 

Члан 28 
Средства за награде и накнаде за прековремени 

рад до спровођења одредаба чл. 9 и 25 ове уредбе 
обезбеђују се из буџетске резерве. 

Члан 29 
Ова уредба ступа на снагу даном о б ј а в љ и в а н 

У „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 
Р. п, бр. 169 

16 Јуна 1959 године 
Београд 

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

475/ 

На основу члана 47 Закона о станбеним одно-
сима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИСКЉУЧИВОМ ПРАВУ ДАВАЊА НА КОРИ-
ШЋЕЊЕ СТАНОВА У КОЈИМА СТАНУЈУ РАД-
НИЦИ и СЛУЖБЕНИЦИ ОДРЕЂЕНИХ ДРЖАВ-

НИХ ОРГАНА И УСТАНОМ 4 

Члан 1 
Искључиво право давања на коришћења стано-

ва које на дан ступања на снагу Закона о стамбе-
ним односима користе војна лица и грађанска лгца 
на служби у Југословен ској народној армији, има 
надлежна војна команда. 

Надлежна војна команда има искључиво право 
давања на коришћење и оних станова у којима на 
дан ступања на снагу Закона о стављеним односима 
станују страна војна лица на служби у страним 
војним претставништвима. 

Кад се, после ступања на снагу Закона о стан-
беним односима лице из ст, 1 и 2 овог члана, на 
основу уговора о замени станова с лицем које не 
користи стан на коме војна команда има искључиво 
право давања на коришћење, исели из стана на 
коме војна команда има искључиво право давања 
на коришћење, војна команда губи и^жључиво пра-
во давања на коришћење стана из којег се такво 
лице иселило, а стиче то право на стану у који 
се оно уселило. 

Члан 2 
Права из претходног члана има и Држав-ни се-

кретари јат за иностране послове у погледу станова 
које користе његови службеници и службеници 
страних дипломатско-конзуларних претставништа-
ва и међународних организација, 

Права из ст. 1 и 3 претходног члана имају и са-
везни Државни секретаријата за унутрашње посло-
ве односно органи управе надлежни за унутрашње 
послове које он одреди, ш у погледу станова које 
користе службеници који врше послове Народне 
милиције и државне безбедности. 

Члан 3 
Ако се стан на коме т к а ј у искључиво право 

давања на коришћење ооглни наведени у претход-
ним члановима налази у грађанској својини, соп-
ственик стана може се у т а ј стан уселити кад у 
замену за њега обезбеди даваоцу ега на на кори-
шћење други одговарајући стан, или кад давалац 
стана на коришћење та ј стан преда сопственик . 

Члан 4 
У случају развода брака, носилац станарског 

права на стану у згради коју је подигла Југосло-
венска народна армија (члан 48 Закона о с т а м е -
ним односима), не може остати разведени брачни 
друг који није војно лице, односно грађанско лице 
на служби у Југосл ов епској народној армији. 
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Ако по решењу арбитражне комисије (чл. 28—29 
Закона о станбеним односима) носилац станарског 
права треба да остане разведени брачни друг који 
није војно лице ни грађанско лице на служби у 
Југословенској народној армији, надлежна војна 
команда дужна је томе разведеном брачном другу 
обезбедити пре исељења други стан који одговара 
његовим потребама. 

,Члан 5 
Органи наведени у чл. 1 и 2 ове уредбе да ју 

станове иа коришћење сагласно одре-дбама свог 
правилника о давању станова на коришћене (члан 
Ј49 Закона о станбеним односима). 

Члан 6 
Ова уредба ступа на снагу 28 јула 1959 године. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 162 

16 јуна 1969 године 
Београд 

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

476. 

На основу члана 7 Закона о уређењу имовин-
ских односа насталих услед ликвидације пђава и 
обавеза југословенских држављана на основу ме-
ђународних уговора („Службени лист ФНРЈ", бр. 
65/57), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ ЗА ИЗ-
ВРШЕЊЕ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ИМОВИНСКИХ 
ОДНОСА НАСТАЛИХ УСЛЕД ЛИКВИДАЦИЈЕ 
ПРАВА И ОБАВЕЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДРЖАВ-
ЉАНА НА ОСНОВУ МЕЂУИАРОДНИХ УГОВОРА 

Члан 1 
У Уредби за извршење Закона о уређењу имо-

винских односа насталих услед лике ид аци је права 
и обавеза јутословеноких држављана на основу ме-
ђународних уговора („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
40/58) у члану 1 на кра ју тачке 2 уместо тачке став-
ља се тачка и запета и после ње додају се две нове 
тачке, које гласе: 

,,З) Уговором између Федеративне Народне Ре-
публике Југославије и Савезне Републике Немачке 
од 10 марта 1956 године о регулисању извесних по-
траживање из социјалног осигурања; 

4) Конвенцијом о социјалном осигурању изме-
ђу Федеративне Народне Републике Јутоолавије н 
Народне Републике Бугарске од 18 децембра 1967 
године (члан 32)." 

Члан 2 
У члану 8 последњи став брише се. 

Члан 3 
После члана 8 додају се два нова члана, коЈи 

гласе: 
„Члан 8а 

Накнада за потраживање по основу социјалног 
осигурања настала у Савезној Републици Немачкој 
до 1 јануара 1956 године, а у Народној Републици 
Бугарској до 31 децембра 1957 године, утврђује ев 
на следећи начин: 

1) за доспеле а неисплаћене оброке пензије од-
носно ренте стечене по немачким односно бугар-
ским прописима до 15 маја 1945 године, накнада 
се утврђује у висини пензије односно ренте обра-

нукате по прописима донетим непосредно после 
замене окгшациских новчаница на територији Ј у -
гославије, по којима је вршена иоплата заосталиж 
оброка пензије односно ренте доспеле до 15 ма ја 
1945 године; 

2) за доспеле а неметал аћене оброке пензију 
односно ренте стечене од 16 маја 194б године до 1 
јануара 1956 године по немачким прописима одно-
сно до 31 децембра' 1957 године по бугарским про-
писима, ако би пензија односно рента утврђена пе 
тим прописима била већа од пензије односно ни-
ва лиднине одређене по југословенским прописима, 
висина накнаде се одређује у висини разлике из-
међу вредности пензије односно ренте утврђене по 
немачким односно бугарским црописима и пензије 
односно инвалиднине одређене по Јурословенским 
прописима. Вредност пензије односно ренте одре-
ђене по немачким односно бугарским прописима 
утврђује се обрачунавањем износа те пензије одно-
сио релте по курсевима ноје буде одредила комиси-к 
ја из члана 12 ове уредбе на основу података при-
б а в љ е н а од Народне банке. 

Право на пензију односно инвалиднину по 
основу југосл ове неког социјалног осигурања утер-! 
ђу је се по прописима који су били на снази у вре-
ме одређивања пензије односно ренте по немачким 
односно бугарским ^прописима. Висина пензије од-
носно инвалиднине одређује се према прописима 
који су били на снази дана кога је извршено ме-
ђусобно Јаребијање обавеза по основу социјалног 
осигурања између Федеративне Народне Република 
Југоолавије и Савезне Републике Немачке односно 
Народне Републике Бугарске, с тим што се основ 
за пензију односно и н в а л и д н и м утврђује по чл. 9 
и 10 Уредбе о одређивању и превођењу пензија и 
инвалиднина („Службени лист ФНРЈ", бр. 89/52), 
али се притом неће примењивати одредбе члана 9 
став 4 и члана 10 став 2 те уредбе; 

3) ако је право на пензију односно ренту утвр-
ђено по немачким односно бугарским прописима, а 
по југословенским прописима нису испуњени усло-
ви за признавање тог права, висина накнаде се 
ог ,еђује: 

а) кад је по немачким односно бугарским про-
писима признато право на пензију односно ренту 
у висини пензије која одговара пензији одређеној 
пе југословенским прописима (тачка 2 став 2 овог 
члана) — према минималном пензиском стажу. Ова 
накнада иоплаћиваће се док постоји празо на пен-
зију по немачким односно бугарским прописима 
односно док заинтересоване лице не стекне одгова-
рајуће право по југословенским прописима; 

б) за ренте за смањење радне способности до 
38 и 1/3% услед несреће на послу, одређене по не-
мачким прописима — у висини ј е д н о с а т н е отпрем-
нине предвиђене јутос лов епским прописима (танга 
2 став 2 овог члана), рачунајући проценат смањења 
радне способности мањи од 20% као 20%. 

Члан 36 
Ближе прописе за примену одредаба чл. 8 и 8а 

ове уредбе доноси Секретари јат Савезног извршног 
већа за рад, у сагласности са савезним Државним 
оекретаријатом за послове финансија." 

- Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у ,,Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. а, бр. 164 
16 Јуна 1959 године 

Београд 
Претседник Републику 
Јосип Броз-Тито, е, ЏЈ 
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477. 
На скжову члана 26 Општег закона о станбеним 

ва јединицама („Службени л т п ФНРЈ", вр. 16/59), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОЛАКШИЦАМА ЗА УСТАНОВЕ И СЕРВИСЕ 

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
1. На накнаде за услуге, које сервиси станбених 

заједница остваре у вршењу -^ншосред них услуга 
домаћинствима или у вршењу непосредних услуга 
кућним саветима и грађанима по пословима управ-
љања стамбеним зградама, као м у вршењу послова 
друштвене исхране, не могу се заводити порези, а 
из дохотка који остваре вршењем ових услуга и 
послова ОБИ сервиси не плаћају допринос друштве-
ној заједници. 

2. Цене за производе и услуге комуналних при- ' 
вредних организација и Комуналних служби и 
цене електричне енергије не могу за установе стак-
лених заједница, као ни за сервисе стамбених за јед-
ница који се баве вршењем н е п о с р е д н а услуга 
домаћинствима, или вршењем ншосредних услуга 
Кућним саветима и грађанима по пословима управ-
љања стамбеним зградама, или пословима ,п -
штвене исхране, бити веће од цена одређених за 
домаћин ства. 

Олакшице у погледу цена одређених производа 
м услуга прописане за грађане, важе и за установе 
и сервисе станбених заједница из претходног става. 

3. Одредбе тач. 1 и 2 ове одлуке примењују се 
и на станбене заједнице кад непосредно врше по-
слове установа, или послове сервиса из тачке 2 
ове одлуке. 

4. Одредбе чл. 24, 25 и 38 Општег закона ,о 
станбен ш заједницама примењују се и на месне 
одборе у вршењу послова из делокруга станбене 
заједнице, као и на установе и сервисе које месни 
одбори оснивају у вршењу тих послова. 

Олакшице прописане за станбене заједнице, 
њихове установе и сервисе на основу чл. 29 и 80 
Општег закона о ста нб е ним заједницама, приме-
њују се и на установе и сервисе које месни одбори 
оснивају у вршењу послова из делокруга станбене 
заједнице, а олакшице прописане на основу члана 
30 тог закокд примењују се и на месне одборе у 
вршењу тих послова. 

5. Ова одлука ступа на снагу 23 јула 1959 го-^ 
дине. 

Р п. бр. 170 
16 јука 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

478. 
На основу тачке I под 1 под а) Одлуке о утвр-

ђивању надлежности савезног државног секретара 
зт послове финансија за доношење прописа о сто-
пама камате на краткорочне кредите и стопама 
камате на средства уложена код банке („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 5757 и 15/53), савезни Државни се-
кретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О СТОПИ КАМАТЕ НА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИ-
ТЕ ОДОБРЕНЕ ПРОИЗВОД АЧИМ А ГРЕЖА И 

ПРОИЗВОЂАЧИМА СВИЛЕНОГ ПРЕДИВА 
1. На кредите које банке одобре произвођачима 

грежа (филандама) за откуп домаћих сирових ко-
лона и за залихе домаћег грежа, каматна стопа не 
може бити већа од 2% годтппње. 

Одредба претходног става примењиваће ое и 
на крадите које банке одобре произвођачима сви-

леног пре-чва (фабрикама свиле) за залихе при-
родн-е свил е, шап-предива, предива природне сви-
ле, сирове тканине и готове тканине природне 
свиле. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењивана 
се од 1 јануара 1939 године. 

Бр. 8399/2 
15 јуна 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

ђа Послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

479. 
На основу члана 34 тачка 4 Закона о допри-

носу буџетима из личног дохотка радника (,.Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр.4 62/57 и 52/58), савезни Др-
жавни еекретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О НАЈВИШЕМ ИЗНОСУ 
СТРАНЕ ВАЛУТЕ ИЗ КОГА СЕ НЕ ПЛАЋА ДО-
ПРИНОС БУЏЕТИМА ИЗ ЛИЧНОГ ДОХОТКА 

1. У Наредби о највишем износу стране валуте 
из кога се не плаћа допринос буџетима из личког 
дохотка („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/08) у тачки 
2 под 2 после алинеје 6 додаје се нова алинеја 7, 
која гласи: 

„— за учени-ке средњих поморских школа и 
студенте одговарајућих факултета за време обаве-
зне феријалне праксе — — — — 0,34 долара". 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
ое и у случајевима феријалне праксе која не 
буде завршена до дана ступања ка снагу ове на-
редбе. 

Бр. 12-5507/1 
16 јуна 195; године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола М и т е в , с. р. 

480. 

На основу тачке 3 Одлуке о додељивању сред-
става ис привредних резерви федерације („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/59), савезни Државни се-
кретари! ат за послове робног промета, у сагласно-
сти са савезним Државним секретаријатом за по-
слове финансија, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕДНИХ 
РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛА-
ДИШНОГ ПРОСТОРА ЗА ДРЖАВНЕ МАТЕРИ' 

ЈАЛНЕ РЕЗЕРВЕ 
1. Средства која су на основу тачке 1 ̂ под 2в) 

Одлуке о додељивању средстава из привредних 
резерви федерације додељена Општем инвестици-
оном фонду у износу од 6.000 милиона динара упо-
требиће се, и то: 

1) до износа од 5.639 милиона динара за давање 
зајмова за изградњу складишног простора за сме-
штај житарица и производа од житарица и за из-
раду пројеката и извођење припремних радова за 
изградњу новог складишног простора за те прои-
зводе; 

2) до износа од 361 милиона динара за финан-
сирање изградње складишта и набавки цистерни 
за смештај техничког горива и техничких масноћа 
— без обавезе враћања. 
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2. Југословенска инвеешциона банка одобра-
ваће зајмове за изградњу објеката из тачке 1 под 
1) ове наредбе без конкурса. 

Југословенска инвестиционе банка одобраваће 
зајмове у смислу претходног става само инвести-
торима које одреди Дирекција за исхрану. 

- Дирекција за исхрану одређује и висину до 
ноје Југославен ска инвестиционе банка може дати 
зајам поједином инвеститору. 

Дирекција за исхрану приликом одређивања 
инвеститора дужна је водити рачуна да се сред-, 
отва из зајмова пр венете ено обезбеде за довршење 
складишног простора за смештај житарица и про-
извода од житарица чија је изградња започета пре 
ступања на снагу ове наредбе. 

3. Дирекција за исхрану дужна је оа сваким 
инвеститором закључити уговор о изградњи и упо-
треби објеката из тачке 1 под 1) ове наредбе. 

4. Југословенека инвестиционе банка одобра-
ваће зајмове из средстава предвиђених у тачки 1 
под 1) ове наредбе под следећим.условима: 

1) за изградњу житних силоса — са роком 
враћања од 50 година и каматном стопом од 0,50% 
годишње; 

'1) за изградњу механизованих складишта — са 
роком враћања од 30 година и каматном стопом 
од 0,513% годишње; 

3) за изградњу осталих складишта — са роком 
враћања од 20 година и каматном стопом од 2% 
годишње. 

Инвеститори одређени за добивање зајмова у 
смислу ове наредбе ослобођавају се од обавезе да 
за коришћење тих зајмова учествују у 'ћошко-
вима инвестиција и да полажу одговарајући износ 
средстава на име гарантног износа,-

5. Надзор над изградњом објеката из тачке 1 
под 1) ове наредбе, вршиће Дирекција за исхрану, 
поред органа предвиђених важећим прописима. 

Дирекција за исхрану дужна је уговором оба-
везати инвеститоре да изградњу складишних про-
стора за смештај житарица и производа од жита -
рица изврше у целини из зајмова добивених у 
смислу ове наредбе. ' 

6. За добивање зајмова из ове наредбе важи 
поступак прописан Уредбом о зајмовима за инве-
стиције („Службени лист ФНРЈ", бр, 31/56). 

7. Средства из тачке 1 под 2) ове наредбе Ју -
гословенска инвестиционе банка доделиће без оба-
везе враћања Дирекцији за сировине. 

Изграђене магацине и резервоаре и цистерне 
набављене из средстава добивених у смислу прет-
ходног става, Дирекција за сировине водиће као 
своја средства. 

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

Бр. 3003/1 
17 јуна 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног пло^ета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

481. 

На основу члана 34 став 1 тачка 5 Уредбе о 
сггољнотрговинсксм пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 25/55 и 10/59), Комитет за спољну трго-
вину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ В А Ж Е Њ А НАРЕДБЕ О ОБАВЕЗИ 
ПРИБАВЉАЊА ОДРЕЂЕНИХ ДОКУМЕНАТА ПРИ 

ИЗВОЗУ РОБЕ У ШВАЈЦАРСКУ 

1. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о обавези прибављања одређених 

докумената при извозу робе у Швајцарску („Слу-
жбени лист ФНРЈ" , бр. 12/59). 

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

П. бр. 1321 
28 јуна 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с. р, 

482. 

На основу члана 27 Закона о органима унутра-
шњих послова („(Службени лист ФНРЈ", бр. 30/56), 
у сагласности са Савезним извршним већем, саве-
зни Државни секретаријат за унутрашње послове 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОСНИВАЊУ ПОГРАНИЧНИ^; ЛУЧКИХ И 

АЕРОДРОМСКИХ ПОВЕРЕНИЦИ4АВА 

1. За вршење послова непосредне контроле 
путничког промета преко државне границе, обра-
зују се повереништва која су непосредно подређена 
савезном Државном секретару ату за унутрашње 
послове, и то: 

1) Погранично повереништво Марибор, чије 
подручје обухвата железничке граничне прелазе 
у Марибор/, Дравограду и Холмецу и друмске гра-
н-ичне прелазе у Шентиљу, Дравограду, Холмецу 
х Радгони; 

2) Погранично повереништво Јесенице, чи је 
подручје обухвата железнички гранични прелаз у 
Јесеницама и друмске граничне прелазе у П о д а -
рену, Језерском, Љубељу и Ратечама; 

3) Погранично повереништво Сежана, чије под-
ручје обухвата железничке граничне прелазе у 
Снежани, Козини и Репентабору и друмске гранич-
не прелазе у Козини и Фернетичима; 

4) Погранично повереништво Горица, чије под-
ручје обухвата друмске граничне прелазе у Гори-ч 
ци, Робићу и Предилу; 

5) Погранично поверенипггво Ђевђелије, чије 
подручје обухвата железничке граничне прелазе у 
Ђевђелији и Кременици и друмске граничне пре^ 
лазе у Богородици, Струги, Меџитлији, Врбнице 
Новом Селу и Делчеву; 

6) Погранично повереништво Суботица, чије 
подручје обухвата железничке граничне прелазе 
у Суботици, Хоргошу и Белом Манастиру и друм-
ски гранични прелаз у Хоргошу; 

7) Погранично повереништво Димитровград^ 
чије подручје обухвате железнички гранични пре^ 
лаз у Димитровграду и друмске граничне прелазе 
у Градини, За јечару и Кривој Паланци; 

8) Погранично повереништво Вршац, чије под-
ручје обухвата железничке граничне прелазе у 
Вршцу и Кикинди и друмски гранични прелаз у 
Батину; 

9) Погранично повереништво Коториба, чије 
под ,учјз обухвата железнички гранични прелаз у 
Коториби; 

10) Лучко повереништво Копер, чије подручје 
обухвата" луке у Копру, Пирану, Изоли, Умагу и 
Нови гр аду и друмски гранични прелаз у Шкофи-
јама; - ^ 

11) Лучко повереништво Ријека, чије Тгодручје 
обухвата луке у Ријеци Сушаку, Бакру, Поречу, 
Ровињу, Ра п т Пули, Пресу, Малом Лошињу, С Вј 
Јурју, Новом Вин одо лу, Сењу, Јабланцу и Карло-
в а ц ; 
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12) Лучко повереништво Сплит, чије подручје 
Обухвата луке у Сплиту, Шибенику, Задру, Бра -
л и цу. Комижи, Вела Луки, Плочама и Корчули; 

18) Лучко повереништво Дубровник, чије под-
ручје обухвата луке у Дубровнику, Херцегновом, 
Зелентжи, Будви, Бару и Котору и друмски п а -
нични прелаз у Божају ; 

14) Погранично повереништво Дунав, са седи-
штем у Београду, чије се подручје р а с п р о с т р е на 
ова пристаништа на Дунаву и Тиси, као и пловне 
канале између Дунава и Тисе; 

15) Аеродромско повереништво Београд, чије 
подручје обухвата ваздухопловна пристаништа у 
Београду, Загребу и Скопљу и ваздухопловна при-
станишта која се отварају за међународни путнич-
ки саобраћај у летњој сезони. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 13045 
ИО јуна 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с, р. 

483. 

На основу члана 2 Закона о кретању на гра-
ници („Службени лист ФНРЈ", бр. 101/47) и члана 
6 одељак I под а) тачка 1 Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и р е п у б л и ч к а 
органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 
м 18/59), савезни Државни секретару ат за унутра-
шње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСТАНОВЉЕН^ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА 

ДЕЛЧЕРО—БЛ ^ГОЈЕВГРАД 

1. На граници према Народној Републици Бу-
гарској установљава се гранични друмски прелаз 
Делчево-Влагојевград, преко кога се може са 
уредним путним исправама прелазити граница, 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 542 
16 јуна 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, е. р. 

484. 

На основу члана 30 Уредбе о преношењу по-
слова у надлежност савезних и репуб личких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58), у 
циљу извршења Одлуке о програму и предрачуну 
употребе средстава предвиђених у Савезном бу-
кету за 1959 годину за унапређивање пољопривре-
де, Р. п. бр. 146 од 19 маја 1969 године, Секретари јат 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство прописује 

П Р А В И Л И И Ј К 
О УСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ДАВАЊА ПРЕ-
МИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА 
ЈА ПРОИЗВЕДЕНО И ПРОДАТО СОРТНО СЕМЕ 
ДОМАЋИХ СОРАТА ПШЕНИЦЕ РОДА 1959 ГО-

ДИНЕ 

Члан 1 
Из средстава предвиђених Програмом и пред-

^ачуном употребе средстава предвиђених у Саве-

зном буџету за 1959 годину за унапређивање по-
љопривреде, одобреним Одлуком Савезног извр-
шног већа Р. п. бр. 146 од 19 маја 1959 године, даће 
се премије за 13.200 тона оортног оемена домаћих 
оората пшенице II сорти е репродукција рода 1959 
године, и то за потребе: 

1) НР Србије — — за 10.800 тона 
2) НР Словеније — — — — „ 400 „ 
3) НР Босне и Херцеговина^ — „ 2.000 „ 

Свету: за 13.200 тона 
За давање премије долазе у обзир домаће сорте 

пшенице признате од стране Савезне комисије за 
признавање сорага, и то: Банагут 1205, Новосадска 
1446, Румска црвенка, Крушевачка 9083, Круше-
вачка 22 и У-1. Поред премије за признате сорте 
даваће се премија и за следеће сорте: Банкут 1201, 
Румунска црвенка, Кадо л шк а, Баварска краљица и 
Пролифик. 

Члан 2 
Производњу сортног семена пшенице из прет-

ходног члана организују републичке пољопривред-
но-шумарске коморе односно пољопривредио-шу-
марске коморе аутономних јединица, са републич-
ким задружним савезима односно задружним са-
везима аутономних јединица. 

Организације из претходног става распоредиће 
количине сортног семена пшенице из члана 1 овог 
правилника на ратарско-семенарске пословне са-
везе, односно у (^резовима у којима не постоје ови 
савези — на среске задружне савезе. 

Члан 3 
Премија за сортно семе домаћих оората пше-

нице II сортне репродукције даваће се пољопри-
вредним организацијама и установама које ое баве 
пољопривредом производњом (пољопривредна до-
бра, економије земљорадничких задруга, сељачке 
радне задруге, економије и установе са самостал-
ним финансирањем), а испуњавају следеће услове: 

1) да су са ратарско-семенарским пословним 
савезима односно са среским задружним савезима 
закључиле уговоре о производњи и испоруци сорт-
ног семена домаћих сората пшенице 11 сортне ре-
продукције. У уговору мора бити одређена повр-
шина у хектарима, количина семена, сорта семена 
и крајњи рок испоруке, који не може бити доцнији 
од 15 октобра 1959 године; 

2) да имају: 
а) пољопривредног стручњака за послове семе-

нарства према одредбама Правилника о гсвалифи-
кацијама стручног пољопривредног и шумарског 
особља за послове семенарства („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 47/55); 

б) добар складишни простор за чишћење, за-
прашивање (раскуживање) и ускладиштење семен-
ске робе: 

в) уређаје за пречишћавање и запрашивање 
семенске робе; 

г) потврда научне установе за пољопривредна 
истраживања из које се види да произвођач испу-
њава услове за производњу семена и да ће му та 
научна установа вршити стручни надзор над про-
изводњом оортне семенске робе од сетве до жетве 
или од припреме семена до његовог пломбирања од 
стране установе за испитивање семена (члан 8 За-
кона о промету семенске робе); 

3) да су за сетву семенске пшенице за коју се 
даје премија употребили семе I сортне репродук-
ције од сорти наведених у члану 1 овог правил-
ника, што се има доказати потврдом научне уста-
нове за пољопривредна истраживања под ч и ј т је 
стручним надзором производња односне сортне се-
менске робе; 
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4) да на парцелама засејаним пшеницом из 
претходне тачке постигну принос најмање за 50% 
већи од просечног који буде постигнут те године 
на подручј V општине само од домаћих сората пше-
нице, не узимајући у просечни принос постигнуте 
приносе од страних сората пшенице, што се има 
доказати потврдом органа управе среског народног 
одбора надлежног за послове статистике. 

Члан 4 
-За произведеш), пречишћено, запрашено, испи-

тано (пломбиране) и продато сортно семе домаћих 
сората пшенице II сортне рвпродукције које је уго-
ворено у оквиру контингента и з ' ч л а н а 1 овог пра-
вилника даваће се премија од 10 динара по 1 ки-
лограму ако његов квалитет не отступа од пропи-
саних норми квалитета за семенску робу, ако нема 
више од 25 зрна семена других белих житарица у 
1 кг тога семена, и ако је то семе испоручено за 
сетву најдоцније до 15 октобра 1959 године. 

Премија се да је независно од слободно форми-
ране откупне цене. 

Члан 5 
Право на премију имају произвођачи из члана 

3 овог правилника и кад сортно семе сопствене 
производње не испоручују привредним организа-
цијама овлашћеним за промет семенске робе, већ 
га непосредно продају пољопривредним произво-
ђачима по дисггозиција-ма задружних пословних 
савеза, а у оквиру среског нонтингента семена за 
које се да је премија. 

Члан 6 
Исплату премије по овом правилнику вршиће 

Секретариј ат Савезног извршног већа за пољо-
привреду и шумарство. 

Захтев за исплату премије подноси се Секре-
тари јату Савезног извршног већа за пољопривреду 
и шумарство најдоцније до 15 новембра 1959 годи-
не и треба да садржи: 

1) назив подносиоца захтева; 
2) назив произвођача семена; 
3) датум испоруке семена купцу — произво-

ђачу ради сетве; 
4) назначење количине и назива сорте пречи-

шћеног, запрашеног, испитаног (пломбираног) И 
иопорученот семена; 

5) изнол премије по јединици мере и за целу 
иоличину; 

6) препис потврде научне установе за пољо-
привредна истраживања под чијим Је стручним 
надзором била п р о и з в е д е м семенска роба. Потврда 
треба да садржи ознаку оортне пшенице, количи-
не семена и површину на којој је извршена про-
изводња. Из потврде се мора видети да произво-
ђач испуњава све услове предвиђене у члану 3 
овог правилника; 

7) препис уверења надлежне установе овла-
шћене за испитивање семенске робе којим се до-
казу је да квалитет и чистоћа семена одговара 
условима из члана 4 овог правилника; 

8) потврду органа управе среског народног од-
бора надлежног за послове статистике о поститну-
том п-реносу према члану 3 тачка 4 овог правил-
ника; 

9) оверени препис товарног листа и других до-
кумената о испоруци до 15 октобра 1959 године 
семенске робе за коју се премија тражи; 

10) изјаву да за то семе није раније наплаћена 
или тражена премија. 

Члаж 7 
Овај правилник ступа на снагу 1 августа 1951 

године. 

Бр. 0^-1456 
10 Маја 1969 године 

Београд 

Секретар 
за пољопривреду м шумарство! 

Славко Комар, с, џ, 

485. 
На основу члана 150 став 5 Закона о јавним 

службеницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 63/57, 
44/58 и 1/59), Секретаријат Савезног извршног већа 
за саобраћај и везе, у сагласности са Секретари-^ 
јатом Савезног извршног већа за општу управу^ 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ЗВАЊИМА СЛУЖБЕНИКА У ОРГАНИМА УПРА-

ВЕ цивилног ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

Члан 1 
У Правилнику о звањима службеника у орга-

нима Управе цивилног ваздухопловства („Службе-
ни лист ФНРЈ41, бр. 14/58) у члану 8 после става 1 
додају се три нова става, ко ји гласе: 

„Службеници са средњом спремом х заврше-
ном пилотском (извиђачком) школом у трајању 
од једне до две године и положеним испитом за 
пилота (извиђача) који су се затекли у звању 
аеродромског контролора летења и на радном 
месту обласног контролора летења, преводе се у 
звање контролора летења II класе и распоређују 
у исти платни разред у коме су се затекли. Ови 
службеници редовно напредују до VI платног ра -
зреда под условима из члана 3 овог правилника^ 

Службеници који су се затекли у звању аеро-
дромског контролора летења4 и иа радном месту 
обласног контролора летења, преводе се у звање 
контролора летењж II класе и р ашоређу ју у исти 
платни разред у коме су се затекли. Ови службе-
ници не могу напредовати даље од VIII платног 
разреда док не стекну стручну спрему прописану 
за звање контролора летења II класе. 

Службеници у звању аеродромског контролора 
летења који имају средњу стручну спрему и ко ји -
ма је са овом спремом 1 априла 1952 године рачу-
нато за почетни платни разред шест година слу-
жбе, распоређују се у један платни разред више. -

У истом члану досадашњи став 2, који поста-
је став 5, мења се и гласи: 

„Службеници ко ји су се затекли у звању обла-
сног контролора летења, преводе се у звање кон-
тролора летења I класе и распоређују се у исти 
платни разред у коме су се затекли. 

Службеници из претходног става који немају 
високу стручну спрему, не могу напредовати даље 
од V платног разреда док не стекну стручну спре-
му прописану за звање контролора летења I класе. -

Члан 2 
Овај правилник ступа на снагу даном објав-

љивање у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 435 
26 маја 1959 године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Пеко Дапчевић, е. ^ 
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486. 

На основу члана 2 Уредбе о организацији и 
раду Савезне комисије за стандардизацију („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 21/53) и члана 8 Уредбе о 
југословенским стандардима, савезним прописима 
квалитета производа и произвођачким специфика-
цијама („Службени лист ФНРЈ", Ср. 17/51), Саве-
зна комисија за стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ И ДОНОШЕЊУ НО-
ВОГ ПРИЛОГА 1 УЗ ПРИВРЕМЕНИ ЈТ78 В.Н0.001 

УГАЉ. ОПШТИ УСЛОВИ 
1. Славља се ван снаге прилог 1 уз привремени 

југословенски стандард донет Решењем о доноше-
н а нових привремених југо словенских стандарда 
(-Службени лист ФНРЈ", бр. 9/52) и измењен Ре-
шењем о измени Прилога 1 уз привремени 
ЛЈ8 В.Ш.001 Угаљ. Општи услови („Службени 
Лист ФНРЈ", бр. 45/57), и то: 

Преглед званичних фактора (Г) . . . . Прилог 1 
— уз привремени ЈХЈ8 В.Н0.001 — II. измењено 
издање 1957. 

2. Прилог 1 уз привремени југословенски стан-
дард наведен у тачки 1 овог решења престаје да 
важи 30 јуна 1959 године. 

3. Прилог 1 уз привремени југословенски стан-
дард наведен у тачки 1 овог решења замењује се 
новим прилогом 1 уз привремени јутословенски 
стандард, са следећим називом и ознаком: 

Преглед званичних фактора (Р) Прилог 1 
— уз привремени Ј1Ј8 В.НО.ОШ — ЈП. измењено 
издање 1969. 

4. Прилог 1 уз привремени јутословенски стан-
дард из тачке 8 овог решења објављен је у посеб-
ност издању Савезне комисије за стандарда аци ју, 
које чини саставни део овог решења. 

5. Нови прилог 1 уз привремени југословенски 
стандард наведен у тачки 3 овог решења ступа на 
снагу 1 ју т 1959 године. 

Вр. 03-2749 
82 Јуна 1959 године 

Београд 
Претседник 

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

487. 

О Б Ј А В А 
САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ПОТВРЂЕНОЈ 
КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОР НАРОДНОГ ПОСЛА-
НИКА САВЕЗНОГ ВЕЋА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ ЛУДБРЕГ 

На основу члана 201 у вези са чланом 103 став 
1 Закона о правима и дужностима, избору и опо-
зиву савезних народних посланика, Савезна из-
борна комисија 

о б ј а в љ у ј е 
да је у допунским изборима за народног посланика 
Савезног већа Савезне народне скупштине, који ће 
се одржати у 144) Изборном срезу Лудбрег 12 јула 
1959 године, потврђена као прва по реду кандида-
тура зборова бирача Хрнчевић Јанка др Јосипа из 
Београд? 

Бр. 8 
23 јуна 1959 године 

Београд 
Савезна в изборна комисија 

Секретар, Претседник, 
др Дражен Сесардић, с. р. Михаило Ђорђевић, с. р. 

РЕШЕЊА 
По указаној потреби, а на основу члана 18 

став 2 и члана 21 став 1 Уредбе о банкам,а и шге-
дионицама („Службени лист ФНРЈ", бр. 4/54), у 
вези с чланом 3'0 став 5 и чланом 33 Уредбе о ор-
ганизацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о ИЗМЕНАМА У САСТАВУ УПРАВНОГ ОДВОГА 

НАРОДНЕ БАНКЕ ФНРЈ 
У Решењу о именовању новог Управног одбора 

Народне банке ФНРЈ Б. бр. 2826 од 10 октобра 1957 
године („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/^7) врше се, 
према указаној потреби за промену у саставу 
Управног одбора, следеће измене: 

1. Именују се, и то: 

за претседника: 
Анка Берус, члан Извршног већа Сабора НР 

Хрватске; 4 

за поттгретсе дника: 
Ристо Џунов, члан Извршног већа Народног 

собрања НР Македоније; 

за чланове: 
Пал Шоти, потпретседник Извршног већа АП 

Војводине; 
Јефто Шћепановић, савезни народни посланик. 
2. Разрешавају се, и то: 
дужности претседника — Видое Смилевски; 
дужности потпретседника — Пашко Ромац; 
дужности чланова — Никола Кмезић и Бла-

гоје Богавац. 
В. бр. 44 

26 јуна 1959 године 
Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, . Потпретседник, 

Вељко Зековић, с, р. Александар Радаковић, с, р. 

По указаној потреби, а на основу члана 11 
став 2 Уредбе о Југоеловенској банда за спољну 
трговину („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/55), у 
вези с чланом 30 став 5 и чланом 33 Уредбе о ор-
ганизацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕТСЕДНИК^ ПОТПРЕТСЕД-
НИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУГО-
СЛОВЕНСКЕ БАНКЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

1. С обзиром да је на основу члана 12 Уредбе 
о Југословен ској банци за спољну трговину и од-
редаба банчиног статута истекао мандат досада-
шњем претседнику Управног одбора Марину Це-
тинићу и потпретседнику Управног одбора Николи 
Џуверовићу, то се у Управни одбор Југословен"^ 
банке за спољну трговину именују, и ?о: 

за пр ете ед ника: 
Марин Цетинић, претседник Одбора за при-

вреду Извршног већа Сабора НР Хрватске; 

31а потпретседника: 
инж. Виктор Котник, члан Извршног већа НС 

НР Словеније. 
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2. Према указаној потреби за промену у саста-
ву Управног одбора, именују се за чланове: 

Бранко Вукајловић, члан Извршног веђа т "др-
жасни секретар за послове финансија НР Ср-
бијо; и 

Драгиша Максимовић, члан Извршног већа и 
државни секретар зи послове робног промета НР 
Црне Горе. 

Истовремено се разрешавају дужности чланова 
Управног одбора Франц Полит и Душан Секић. 

В. бр. 48 
26 јуна 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

ш 
Секретар, Потпретседник, 

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

На основу члана 83 став 4 Уредбе о организа-
цији, пословању и управљању Југо словенским же-
лезницама („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/53), у 
вези с чланом 30 став 5 и чланом 33 Уредбе о ор-
ганизацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 
Поставља се за генералног директора Југосло-

венских железница Војо Николић, досадашњи др-
жавни пот секрет ар за послове народне одбране. 

Разрешава се дужности генералног директора 
Југословенских железница Благоје Богавац, ради 
одласка на другу дужност. 

Б. бр. 42 
26 јуна 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 9 у вези с чланом 38 Уредбе 
о ^оганизацији и раду Савезног извршног већа^ 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извр-
шно веће доноеи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОТСЕКРЕТАРА 

У СЕКРЕТАРИЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 
ВЕЋА ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 

Поставља се за државног потсекретара у Се-
кретаријата Савезног извршног већа за еакзбраћаЈ 
и везе Благоје Богавац, досадашњи генерални ди-
ректор Југ ос-'озонских железница. 

В. бр. 45 
26 јуна 1959 године 

- Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Пот претседник, 

Влљко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

Сре"да, 1 јул 1959 

О С Н О В И 
НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ГИМНАЗИЈЕ 
које је утврдио Просветни савет Југослазије под 
бр. 228/1 од 12 јуна 1959 године, објављени су као 
Додатак „Службеног листа ФНРЈ", бр. 26/59 н 
могу се добити преко КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОДЕЉЕ-
ЊА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ", Београд, Кра-
љевића Марка бр. 9. Жиро рачун 101-11/1-30. 
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