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680. 
На основу члана 65 Уставног закона и чл. 88 

и 95 Пословника Савезног већа Савезне народне 
скупштине, Одбор за социјалну политику и народно 
здравље Савезног већа Савезне народне скупштине 
на својој XXVIII седници донео је 

П Р Е П О Р У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВИ^ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ, О ОБРАЗОВАЊУ СРЕДЊИХ МЕДИ-

ДИНСКИХ КАДРОВА И О ХИГИЈЕНСКО-ТЕ-
ХНИЧКОЈ ЗАШТИТИ ПРИ РАДУ 

С обзиром на податке о раду здравствено слу-
жбе и о здравственом стању у земљи, које садржи 
Извештај Савезног извршног већа за 1958 годину, 
као и на потребе да се посвети још већа и свестра-
ни ја пажња организацији и функционисању здрав-
ствено олужбе, а посебно да се појачају напори у 
спровођењу превентивне здравствено заштите ста-
новништва, образовању средњих медицинских ка-
дрова и побољшању хигијенско-техничке заштите 
при раду, Одбор за социјалну политику и народно 
здравље Савезног већа Савезне народне скупштине 

П Р Е П О Р У Ч У Ј Е 
свим општинским и среским народним одборима, 
свим органима и установама здравствене службе, 
радним колективима привредних предузећа и дру-
гих привредних организација, посебно радничким 
саветима и другим органима друштвеног самоуправ-
љања: 

— да организују и обезбеде спровођење превен-
тивних здравствених мера, а нарочито вакциниса-
ње и основне санитарне мере и да размотре све мо-
гућности за што бржи развој мреже хигијенско-
епидемиолошких установа; 

— да посебну пажњу посвете школовању што 
већег број-а средњег медицин скот кадра, а у првом 
реду медициоских сестара, те да у ту сврху раде 
на проширењу постојећих медицинских школа, на 
отварању таквих нових школа и на у ек даривању 
њихових програма са задацима, условима и потре-
бама здравствено службе; 

— да предузму одговарајуће мере за обезбеђе-
ње што боље хитијенско-техничке заштите при раду, 
а у првом реду оспособљавање кадрова у предузе-
ћима и установама који ће се старати о тој заштити; 

— да у циљу извршења ових задатака, а наро-
чито превентивне здравствено заштите, приступе 
изради перспективних планова из здравствено за-
штите, и то на основу детаљне анализе здравстве-

I ног стањ-а становништва и могућности здравствено 
службе, а уз пуну сарадњу ових заинтересованих 
чинилаца. 

П. бр. 12 
5 октобра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Одбора за социјалну политику и 
народно здравље Савезног већа, 

Радован Папић, с. р, 

681. 
На основу члаба 56 став 1 тачка е) Основног 

закона о друштвеном доприносу и порезима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 1/52), у вези са чланом 11 
Закона о спровођењу Уставног закона, Савезно из-
вршно веће домен 

У Р Е Д Б У 
О КАЗНЕНИМ КАМАТАМА НА НЕБЛАГОВРЕ-
МЕНО УПЛАЋЕНЕ ПРИХОДЕ БУЏЕТА И ДРУ-: 

ШТВЕНИХ ФОНДОВА 

Члан 1 
Привредне организације, државни органи, устан 

нове, друштвене организације, приватна правна 
лица и приватна лица (грађани) који у прописаним 
роковима не уплате доспеле обавезе према буџе-
тима и друштвеним фондовима, дужни еу на те 
износе платити казнену камату. 

Члан 2 
Казнена камата на неблашвремено уплаћене 

обавезе привредних организација према буџетима 
и друштвеним фондовима, ако није за поједине вр-
сте ових обавеза посебним законом одређена, из-
носи 0,1°/о на доспели неплаћени износ за оваки 
дан задоцњења. 

Ова камата не односи се на неблаговремено 
уплаћене обавезе према фондовима којима саме 
привредне организације управљају. 

Под привредним организацијама, у смислу ове 
уредбе, подразумевају се ш остале организације и 
установе које, у смислу члана 12 Закона о сред-
ствима привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58 и 17/59), по при-нципима при-: 
вредног пословања редовно и трајно остварују до-
ходак. 

Члан 3 
Казнена камата на неблатовремено уплаћене 

обавезе државних органа, установа, друштвених 
организација, приватних правних лица и приват-
них лица (грађана) према буџетима и друштвеним 
фондовима, ако није за поједине врсте ових оба-
веза посебним законом одређена, износи 9% годи-
шње. 

Под државним органима, установама, друштве-
ним организацијама, приватним правним лицима и 
приватним лицима (грађанима) подразумевају се 
сви остали обвезници према буџетима и друштве-
ним фондовима који нису обухваћени у члану 2 
ове уредбе. 

Члан 4 
Обрачунавање и уплату казнене камате дужни 

су извршити сами обвезници истовремено са упла-
том доспеле обавезе према буџетима и друштвеним 
фондовима на коју се обрачунава казнена камата. 
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Члан 5 682. 
Обрачуната и уплаћена казнена камата на не-

благовремено уплаћене обавезе према буџетима и 
друштвеним фондовима уплаћује се у корист оних 
прихода буџета и друштвених фондова на које се 
односи обавеза која није извршена о року. 

Члан 6 
Износ казнене камате на н ебл атовр ем ено упла-

ћене обавезе привредних организација из члана 2 
ове уредбе према буџетима и друштвеним фондо-
вима, терети трошкове пословања привредне орга-
низације. 

Износ казнене камате, на неблаговремено упла-
ћене обавезе према буџетима и друштвеним фондо-
вима од стране обвезника из члана 3 ове уредбе 
терети предрачун прихода и расхода односно чист 
приход после опорезивања. 

Члан 7 
У случају повраћаја привредној организацији 

прихода буџета и друштвених фондова који су од 
ње били погрешно наплаћени а на које је привред-
на организација платила казнену камату, извршиће 
се повраћај ове камате, као и камате коју је при-
вредна организација платила на погреш,но напла-
ћене износе плаћањем камате на фонд обртних 
средстава. 

Члан 8 
У случају повраћаја прихода буџета и друштве-

них фондова обвезницима из члана 3 ове уредбе 
који су од н,их били погрешно наплаћени а на које 
су обвезници платили казнену камату, извршиће се 
повраћај и ове камате. 

Члан 9 
Ако се врши повраћај казнене камате из чл. 7 

и 8 ове уредбе, која је била обрачуната и плаћена 
на приходе који припадају разним буџетима или 
разним друштвеним фондовима, износ казнене ка-
мате који се враћа књижи се на терет оног рачуна 
у корист кога је казнена камата била уплаћена пре 
њене расподеле на односне буџете или друштвене 
фондове, тако да се остатак казнене камате, по од-
битку враћеног износа, даље расподељује на одно-
сне буџете или друштвене фондове. 

Члан 10 
На директора привредне организације односно 

шефа рачуноводства или одговорно лице у при-
вредној организацији примениће се одредбе Уредбе 
о финансијским цреиршајима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/49 и 90/52) и одредбе Уредбе о сагла-
шавању посебних прописа о прекршајима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 56/51) ако неправилно обра-
чуна или ако не уплати казнену камату на небла-
говремено уплаћене обавезе према буџетима и дру-
штвеним фондовима. 

Члан 11 
Ближа упутства за спровођење ове уредбе, по 

потреби, издаје савезни Државни секретари јат за 
послове финансија. 

Члан 12 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 242 
29 септембра 1059 године 

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

На основу члана 136 став 1 Основ-ног закона о 
буџетима („Службени лист ФНРЈ",, бр. 13/56), Саве-
зно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И О 
РАЧУНОВОДСТВЕНОМ ПОСЛОВАЊУ Д Р Ж А В -

НИХ ОРГАНА И УСТАНОВА 
Члан 1 

У Уредби о извршењу буџета и о рачуноводстве-
ном пословању државних органа и установа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 35/55) у, члану 154 после ста-
ва 5 додаје се нови став 6, који гласи: 

„Изузетно од одредаба ст. 1 и 2 овог члана, пре-
нос инвентара и материјала између држав-них ор-
гана и установа чији се расходи не финансирају из 
истог буџета, као и пренос инвентара и материјала 
између државних органа и установа са саморал-
ним финансирањем и друштвених организација, 
може се вршити и без накнаде." 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршио веће 

Р. п. бр. 241 
29 септембра 1959 године 

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

683. 
На основу члана 79 став 1 тачка 1, у вези са 

чланом 9 став 1 алинеја 3 Уставног закону и чланом 
30 став 3 Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ ПОСЛАНСТВА ФЕДЕРАТИВНЕ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
У ТРИПОЛИСУ 

1. Отв-ара се Посланство Федеративне Народне' 
Републике Југославије у Триполису. 

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

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

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 240 

29 -септембра 1959 године 
Београд 

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

ем. 
На основу тач. 4 и 8 Одлуке о евиденцији и 

контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 7/58, 28/58 и 39/58), савезни Држав-
ни секретари јат за послове робног промет прописује 

У П У Т С Т В О 
О ДОПУНИ УПУТСТВА З А СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУ-
КЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ И КОНТРОЛИ ЦЕНА ОДРЕ-

ЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 

1. У Списку производа на које се односи еви-
денција и контрола цена, који је саставни део Упут-
ства за спровођење Одлуке о. евиденцији и контро-
ли цена одређених производа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 7/58, 30/58, 2/59 и 30/59), у грани 313 по-
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еле тенета под 6 додаје се нови текст под 7, који 
гласи: 

„7) Трупц.и за фурнир, ,љуштење и шибице". 
2. Ово упутство ступа на анагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 4600/1 
8 октобра 1959 године 

Беогр-ад 
Државни секретар 

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

685. 
На основу чл. 11 и 16 став . 2 Закона о штампи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 56/46 и 105/48), саве-
зни Државни секретари јат за унутрашње послове 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ДНЕВ-

НИКА ЖКЕТО УОКК НЕКА1Ј) ТКШТОГЕГ 

Забрањује се уношење у Федеративну Народну 
Републику Југослав^у ,и растурање у земљи днев-
ника ^Кеш Уогк НегаН ТхаЧвипев, броја 1887 штам-
паног у Паризу 28 септембра 1959 године. 

Бр. 145 
30 септембра 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за унутрашње послове 

. Државни потсекретар, 
Ђуро Станковић, с. р. 

686. 
На- основу члана 4 став1 3- тачка 1 под б Закона 

о превозу на железницама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 46/57), Генерална дирекција Југословенских же-
лезница, у сагласности са Секрет ари ј атом Савезног 
извршног већа за саобраћај и везе и савезним Др-
жавним секретар иј атом за послове финансија, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, 
ПРТЉАГА и ЕКСПРЕСНЕ РОБЕ НА ПРУГАМА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

1. У Тарифи за превоз путника, пртљага и 
експресне робе на пругама Југословеноких желе-
зница, отштампаној у издању Генералне дирекције 
Југословенских железница, која важи од 1 марта 
1957 године, члан 20 мења се и гласи: 

„Носиоци „Партизанке споменице 1941" 
1 Носиоци „Партизанке споменице 1941" ужи-

вају повластицу од 75% од редовне возне цене за 
осам путовања годишње. 

Исто тако, носиоци „Партизанов споменице 
1941" имају право на два бесплатна путовања го-
диште у 1 разреду свих врста возова. 

Носиоци „Партизанке споменице 1941" — ин-
валиди I групе имају право, према одредбама члана 
22 ове тарифе, на бесплатан превоз пратиоца и бе-
сплатан превоз инвалидских колица, било да ко-
ристе бесплатну или повлашћену вожњу из овог 
члана. 

2 Ове повластице користе се на основу легити-
ман! је за повлашћену вожњу носилаца „Партизан-
к е споменице 1941", коју издаје железница за сва-
ку календаре^ годину преко надлежног органа 
управе. 

Лештимација - за повлашћену вожњу важи за 
календар оку ,годину која је на њој отштапушана и 
садржи потребан број рубрика за ко-ришћење бе-? 
сплатних и повлашћених путовања у железничко^ 
бродском, аутобуском и ваздушном саобраћају. Ле-
гитиман^ а је снабдевена сувим жигом железнице 
и факсимилом потписа генералног директора Југо-
словенских железница. Дупликат легитимације се 
не издаје. 

3 Релација на којој ће корисник путовати, укљу-
чујући означена превозна средства, мора се уписати 
читко мастилом у одређену рубрику легитимације 
пре започетог путовања и легитимација се има под-
нети на жигосање путничкој благајни која врши 
отправљање. Као превозни пут у рубрику „преко", 
кад се путује различитим превозним средствима, 
треба обавезно уписати места у којима се мења пре-
возно средство. 

За бесплатно путовање као возна исправа слу-
жи испуњена и код путничке благајне оверена ру-
брика „бесплатна карта" у легитимацији за повла-
шћену вожњу. Рок важења овере бесплатне карте 
за путовање железницом износи 10 дана од дана 
жигосања 

4 Легитимација за повлашћену вожњу носи-
лаца „Партизанке споменице 1941" важи уз личну 
карту корисника повластице." 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1 јануара 1960 године. 

ГДЈЖ бр. 5436/59 
29 августа 1959 године 

Београд 
Генерална дирекција југословенских железница 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 
Војо Николић, с. р. Петар Стошић, с. р. 

687. 
И З В Е Ш Т А Ј 

САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ДОПУНСКИМ 
ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА САВЕ-
ЗНОГ ВЕЋА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ КЛЕЧЕВЦИ 
САВЕЗНОЈ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

— Савезном већу — 
Б е о г р а д 

Савезна изборна комисија примила је изборна 
акта која се односе на допунске изборе који су одр-
жани у 276 Изборном срезу Клечевци, па у смислу 
чл. 201 и 146 Закона о правима и дужностима, из-
бору и опозиву савезних народних посланика под-
носи следећи 

И З В Е Ш Т А Ј 
1) Допунски избори за избор народног послани-

ка Савезног већа Савезне народне скупштине у 276 
Изборном срезу Клечевци, одређени одлуком Саве-
знот већа од 30 јуна 1959 године одржани су 13 
септембра 1959 године. 

2) Спровођењем избора под надзором Савезне 
изборне комисије руководила је Изборна комисија 
НР Македоније и Среска изборна комисија за Из-
борни срез Клечевци. 

3) Гласање је извршено за кандидата чија је 
кандидатура била потврђена од стране Среске из-
борне комисије решењем број 23/59 од 24 августа 
1959 године и то за кандидата зборова бирача Антое 
Јорданов Методи-Тоте из Скопља. 

4) Среска изборна комисија за Изборни срез 
Клечевци утврдила је резултат избора на начин 
противан у чл. 130, 140, 141, 143 и 144 Закона о пра-
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вима и дужностима, избору и опозиву савезних на-
родних посланика. 

Резултати избора су следећи: 
Укупно Проценат 
гласова 

Уписано бирача 20.232 
Гласало 18.407 90,98 
За кандидата Актова Јорда-

нова Методи ја-Тоте 18.096 98,31 
Неважећих гласачких 

листића ЗИ 1,60 

На основу тога Среска изборна комисија за Из-
борни срез Клечевци прогласила је за народног по-
сланика Антов Јорданов Методи-Тоте из Скопља. 

У прилогу достављају се сва акта која се од-
носе на ове изборе. 

Бр. 20 
6 октобра 1959 године 

Београд 
Савезна изборна комисија 

За Секретара, % . Претседник, 
Душан Симић, с. р. др Дражен Сесардић, с. р. 

688. 
На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-

вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 
и 25/59), у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове финансија, Јутословенска 
пољопривредна банка расписује 

XVII I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИИВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА НАБАВКУ КАМИОНА-ХЛАДЊАЧА И ВАГО-
НА-ХЛАДЊАЧА ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ПО-

ТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. Југословенска пољопривредна банка одобра-

ваће зајмове из средстава Општег инвестиционог 
фонда за набавку камиона-хладњача и ва!Ч)на-
хладњача домаће производње за потребе пољопри-
вредних организација. 

2. Право учешћа на овом конкурсу имају све 
пољопривредне произвођачке организације (пољо-
привредна добра, сељачке радне задруге, земљорад-
ничке задруге, установе са самосталном финанси-
ран) ем за потребе својих економија), пословни саве-
зи земљорадничких задруга и политичкотеритори-
јалне јединице за пољопривредне организације у 
изградњи. 

3. Захтев за зајам мора да садржи све податке 
прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције, а подноси се на посебним обрасцима Југо-
словенске пољопривредне банке. 

4. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

1) инвестициони елаборат; 
2) доказ да су обезбеђена средства за полагање 

гарантног износа и средства за учешће у трошко-
вима инвестиција. 

5. Инвестиционе елаборат који. се подноси уз 
захтев за зајам треба да буде израђен по важећи^ 
прописима и да садржи: 

1) инеестициони програм израђен према Уред-
би о изради и одобрењу инвестиционог програма и о 
полагању депозита за обезбеђење исплате инвести-
ЦИЈОНИХ радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 
36/56, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мишљење и предлог 
ревизионе комисије и решење надлежног органа о 
одобрењу инвестиционог програма, са назначењем 

вредности и капацитета инвестиционих објеката за 
чију се набавку одобрава инвестициони програм^ 

Инвестициони програм, мишљење и предлог ре-
визионе комисије и решење о одобрењу инвести-
ционог програма морају бити повезани и запечан 
ћени печатом органа који је издао одобрење; 

2) профактуру произвођача, оа најосновнијим 
карактеристикама опреме (марка, тип, капацитет и 
сл.) и са трошковима транспорта. 

6. Зајмови ће'се одобравати уз камату по стопи 
од 3!% годишње и са роком исплате који не може 
бити дужи од 7 година, с тим да први ануитет до-
спева за плаћање по истеку једне године од дана 
набавке ове опреме. 

7. Првенство за добивање зајма имаће они за ј -
мотражиоци који понуде краћи рок исплате и до-
кажу бољу могућност коришћења камиона-хладња-
ча односно вагона-хладњача. 

8. Зајмови ће се одобравати само оним зајмотра-
жиоцима који ће у трошковима инвестиција моћи 
учествовати најмање у висини која буде одређена 
прописима важећим у време одобрења зајма. 

9. Банка може за уредно отплаћиван^ зајма тра-
^жити гаранцију политичкотериторијалне јединице.-

10. Захтев за одобрење инвестиционог зајма, са 
инвестиционим елаборатом и прилозима, подноси се 
у два примерка територијално надлежној задру-
жној штедионици. 

11. Захтеви за зајмове по овом конкурсу1 могу 
се подносити до 31 јануара 1960 године. 

12. У свему осталом за овај конкурс важе од^ 
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и осталих 
важећих прописа моји се односе на зајмове за ин-
вестиције. 

О. бр. 89 
28 септембра 1959 године. 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
За Претседника 

Генерални директор, Управног одбора, 
Никола Кмезић, с. р. Пашко Ромац, с. р; 

689. 
На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-

вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 
и 2(5/59), у сагласности са савезним Државним се-
кретари ја том за -послове финансија, Ју гос лов епска 
пољопривредна банка расписује 

X I X К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ПРЕРАДУ ГРО-
ЖЂА, ПРОИЗВОДЊУ СОКОВА ОД ГРОЖЂА И 

ОСТАЛОГ ВОЋА И ДОРАДУ ВИНА 
1. Југооловенска пољопривредна банка одобра-

ваће у 1960 години зајм-ове из средстава Општег ин-
вестиционог фонда за изградњу објеката за прераду 
грожђа, производњу сокова од грожђа и осталог 
воћа и дораду вина, и то: 

1) за изградњу нових објеката за прераду гро-
жђа и дораду вина, с тим да најмањи капацитет 
објекта за прераду грожђа износи 100 вагона вина, 
а најмањи капацитет објекта за дораду вина (ци-
стерни за манипулацију и ускладиштење вина) —1 
ЗОО ватана; 

2) за изградњу у склопу нових винских подру-
ма и винарија — радионица за производњу сокова 
од грожђа и осталог воћа. 

2. Право учешћа на овом конкурсу имају све 
привредне орга,низације и пол итичкотериторијадио 
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јединице за пољопривредне организације у изград-
њи. 

3. Захтев за зајам мора да садржи све податке, 
прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције, а подноси се на посебним обрасцима Југо-
словенске пољопривредне банке. 

4. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

1) инвестициони елаборат; 
2) доказ да су обезбеђена средства за полагање 

гарантног износа и средства за учешће у трошкови-
ма инвестиција. 

5. Инвестициони елаборат који се подноси уз 
захтев за зајам треба да буде израђен по важећим 
прописима и да садржи: 

1) инвестициоеи програм израђен према Уредби 
о изради и одобрењу инвестиционог програма и о 
полагању депозита за обезбеђење исплате инвести-
ционих радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 
36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мишљење и предлог 
ревизионе комисије и решење надлежног органа о 
одобрењу инвестиционог програма, са назначењем 
вредности радова и капацитета инвестиционог об-
јекта за чију се изградњу одобрава инвестициони 
програм; 

2) идејни пројекат за сваки грађевинск-и објект, 
,израђен и ревидиран према Уредби о грађевинском 
пројектовању („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/58). 

За грађевинске објекте уместо идејног пројекта 
може се поднети главни пројекат. 

Предмер мора бити израђен по свим позицијама 
грађевинских, инсталатерских и занатских радова, 
тако да се може видети како се дошло до поједи-
них количина радова. 

Груби предмер и предрачун израђен на бази 
грубог предмера неће се узимати у обзир. 

Предрачун мора бити израђен по свим позици-
јама предмера на основу јединачних цена из 1959 
године; 

3) спецификацију опреме, са назначењем глав-
них карактеристика, као и цену за сваку позицију 
опреме (одвојено за увозну, а одвојено за домаћу 
опрему) и трошкове транспорта опреме и монтажних 
радова; 

4) спецификацију осталих трошкова (израда 
главног пројекта, истраживачки радови, трошкови 
инвеститора, откуп, отштете, уздизање кадрова и сл.). 

6. Зајмови ће се одобравати под следећим усло-
вима: 

1) уз учешће инвеститора у трошковима инве-
стиција најмање у висини која буде одређена про-
писима важећим у време одобрења зајма; 

2) уз камату по стопи од 3% годишње; 
3) уз рок исплате зајма који не може бити ду-

жи од 15 година, с тим да плаћање првог ануитета 
доспева годину дана.после рока утврђеног за завр-
шетак објекта. 

7. Првенство за добиване зајма по овом кон-
курсу-имаће зајмотражиопи који понуде краћи рок 
исплате зајма и обезбеђују бољу сировинску базу. 

8. Банка за уредно отплаћиван^ зајма може 
тражити гаранцију политичкотеритори јалне једи-
нице. 

9. Захтев за одобрење зајма, са инвестиционим 
елаборатом и прилозима, подноси се у три при-
мерка територијално надлежно-ј задружној ште-
дионици. 

10. Захтев за зајам по овом конкурсу може се 
подно-сити, и то: у првом року — до 31 јануара 1960 
године и у другом року — до 30 априла 1960 године. 

11. У свему осталом за овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и осталих 

важећих прописа који се односе га зајмове за ин-
вестиције. 

О. бр. 90 
28 септембра 1959 године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
За Претседника 

Генерални директор, Управног одбора, 
Никола Кмезић, с. р. Пашко Ромац, с. р. 

690. 
На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зај м'овима 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, Југословееека 
пољопривредна банка расписује 

X X К О Н К У Р С 
З А ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА И З 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
З А ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ РАДИО-
НИЦА и ПОГОНА З А ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ПО-

ЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
1. Југословенска пољопривредна банка одобра-

ваће у 1960 години из средстава Општег инвести-
ционог- фо,нда зајмове за изградњу и реконструк-
цију радионица и погона за примарну прераду 
пољопривредних производа. 

Зајмови из претходног става даваће се за из-
градњу објеката: 

1) за примарну прераду воћа и поврћа, укљу-
чујући ту и прераду сокова од грожђа -и осталог 
воћа; 

2) за сушнице за воће и поврће, укључујући ту 
и погоне за дораду и кондиционирање сувог воћа; 

3) за складишта воћа и поврћа — са расхлад-
ним уређајима или без њих — намењена превира-
њу, сортирању, паковању и евентуално транспорт-
ном претходном хлађењу воћа и поврћа; 

4) за сушнице лековитог биља; 
5) за радионице за примарну прераду рибе; 
6) за прихватање и расхлађивање млека и па-

влаке; 
7) за друге сврхе у примарној преради пољо-

привредних производа. 
Ако технолошки процес прераде у објектима 

наведеним у претходном ставу то неопходно за-
хтева, зајмови ће се давати и за изградњу нај -
нужнијег манипулативног складишног простора са 
расхладним уређајима или без њих. 

2. Право учешћа на овом конкурсу, осим за 
складишта воћа и поврћа, имају пољопривредне 
произвођача организације (пољопривредна добра, 
сељачке радне задруге, земљорадничке задруге, у-
станове са самосталним финансирањем. за потребе 
својих економија), пословни савези земљораднич-
ких задруга и политичкотериторијалне јединице за 
пољопривредне организације у изградњи. 

Право учешћа на овом конкурсу — за склади-
шта воћа и поврћа имају само пољопривредне про-
извођачке организације и политигчкотериторијалне 
јединице за пољопривредне организације у 
изградњи. 

3. Захтев за зајам мора да садржи све податке 
прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције, а подноси се на посебним обрасцима Југо-
словенске пољопривредне банке. 

4. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

1) инвестиционе! елаборат; 
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2) доказ да су обезбеђена средства за полагање 
гарантног износа и средства за учешће у трошко-
вима инвестиција. 

5. Инвестициони елаборат који се подноси уз 
захтев за зајам треба да буше израђен по важећим 
прописима и да садржи: 

1) инвестициони програм израђен према Уред-
би о изради и одобрењу инвестиционог програма и о 
полагању депозита за обезбеђење исплате инвести-
ционих радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 
36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мишљење и предлог 
ревизионе комисије и решење надлежног органа 
о одобрењу инвестиционог програма, са назначењем 
вредности радова и капацитета инвестиционог 
објекта за чију се набавку односно изградњу одобра-
ва инвестициони програм. 

Инвестициони програм, мишљење и предлог ре-
визионе комисије и решење о одобрењу програма 
морају бити повезани и запечаћени печатом органа 
који је издао одобрење; 

2) идејни пројекат за сваки грађевински објект 
за чију се изградњу односно адаптацију тра-
жи зајам, израђен и ревидиран према Уредби о 

грађевинском пројектовању („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 32/58). 

За грађевинске објекте уместо идејног пројекта 
може се поднети главни пројекат. 

Предмер радова мора бити израђен по свим 
позицијама грађевинских, занатских и инста ла-
терских радова, тако да се може видети како се 
дошло до појединих количина радова. 

Предрачун треба да буде израђен по свим пози-
цијама предмера, на основу јединачних цена за 1959 
годину. 

Груби предмер и предрачун израђен на бази 
грубог предмера неће бити узети у обзир; 

3) спецификацију опреме, са назначењем глав-
них карактеристика, као и цену за сваку позицију 
опреме (одвојено за увозну, а одвојено за домаћу 
опрему) и трошкове транспорта и монтажних 
радова. 

6. Ако се захтевом зајам тражи за изградњу но-
вих или реконструкцију постојећих погона за при-
марну прераду пољопривредних производа, чија 
укупна предрачуне^ вредно-ст са припадајућом о-
премом и инсталацијама не прелази износ од три 
милиона динара, зајмотражилац може уместо инве-
стиционог елабората израђеног према члану 18 
став 2 Уредбе о зајмовима за инвестиције поднети 
документацију састављену сходно одредбама На-
редбе о документацији која се подноси уместо ин-
вестиционог елабората уз захтеве за зајмове за 
инвестиције у пољопривреди („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/57, 16/58 и 12/59). 

7. Зајмови ће се одобравати под следећим усло-
вима: 

1) уз камату по стопи од 3°/о годишње; 
2) уз рок исплате зајма који не може бити ду-

жи од 10 година; 
3) уз учешће инвеститора у трошковима ин-

вестиција најмање у висини која буде одређена 
прописима важећим у време одобрења зајма, 

8. Пјрвенетво за добивање зајма на овом конкур-
су имаће они зајистражиоци који понуде краћи 
рок исплате зајма и обезбеђују бољу сировинску 
базу. 

9. Банка може за уредно отплаћиван^ зајма 
тражити гаранцију политичкотериторијалне једи-
нице. 

10. Захтев за одобрење инвестиционог зајма, са 
инвестиционим елаборатом и прилозима, подноси се 
у три примерка територијално надлежној задру-
жној штедионици. 

11. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу 
се подносити, и то у првом року — до 31 јануара 
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1960 године и у другом року — до 30 априла 1960 
године. 

12. У свему осталом за овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и осталих 
важећих прописа који се одно-се на зајмове^ за 
инвестиције. 

О бр. 91 
' 28 септембра 1959 године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
За Претседника 

Генерални директор, Управног одбора, 
, Никола Кмезић, с. р. Пашко Ромац, с. р, 

691. 
На основу чл. 5 и 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, Југослсвенска по-
љопривредна банка расписује " 

Х Х П К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И НАБАВКУ РИБАРСКИХ БРО-
ДОВА И ЊИХОВО КОМПЛЕКСНО ОПРЕМАЊЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ МОРСКОГ РИБАРСТВА 
1. Југословенска пољопривредна банка одобра-

ваће инвестиционе зајмове из средстава Општег 
инвестиционог фоџда за изградњу и набавку нових 
рибарских бродова и њихово комплексно опрема-
ње за потребе морског рибарства. 

2. Право учешћа на овом конкурсу имају све 
привредне организације које се баве оловом морске 
рибе. 

3. Захтев за зајам мора да садржи све податке 
прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције, а подноси се на посебним обрасцима Ју-
гословенске пољопривредне банке. 

4. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

1) инвестициони елаборат; 
2) доказ да су обезбеђена средства за полага-

ње гарантног износа и средства за учешће у тро-
шковима инвестиција. 

5. Инвестициони елаборат који се подноси уз 
захтев за зајам треба да буде израђен по важе-
ћим прописима и да садржи: 

1) инвестициони програм израђен према Уредби 
о изради и одобрењу инвестиционог програма и о 
полагању депозита за обезбеђење исплате инвести-
ционих радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 
36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мишљење и предлог 
ревизионе комисије и решење надлежног органа о 
одобрењу инвестиционог програма, са назначењем 
вре,дности радова и капацитета инвестиционог 
објекта за чију се набавку односно изградњу одо-
брава инвестициони програм. 

Инвестициони програм, мишљење и предлог ре-
визионе комисије и решење о одобрењу инвести-
ционог програма морају бити повезани и запечаће-
ни печатом органа који је издао одобрење; 

2) идејне пројекте бродова за чију се изградњу 
тражи зајам, израђене и ревидиране према Уредби 
о грађевинском пројектовања („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/58); 

3) спецификацију опреме, са назначењем глав-
них карактеристика, као и цену за сваку позицију 
опреме (одвојено за увозну, а одвојено за домаћу 
опрему) и трошкове транспорта и монтажних ра-
дова, 
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6. Зајмови ће се одобравати под следећим 
условима: 

1) уз камату по стопи од 3% годишње; 
2) уз рок исплате зајма који не може бити ду-

жи од 15 година; 
3) уз учешће инвеститора у трошковима инве-

стиција најмање у висини која буде одређена про-
писима важећим у време одобрења зајма. 

7. Првенство за добивање зајма на овом кон-
курсу имаће они зајмотражиоци који понуде краћи 
рок исплате. 

8. Банка за уредно отплаћиван^ зајма по овом 
конкурсу може тражити гаранцију политичкотери-
торијалне јединице. 

9. Захтев за одобрење инвестиционог зајма, са 
инвестиционим елаборатом и прилозима, подноси 
се у три примерка територијално надлежној задру-
жној штедионици. 

10. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
подносити до 31 јануара 1960 године. 

11. У свему осталом за овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и осталих 
важећих прописа који се односе на зајмове за ин-
вестиције. 

О, бр. 93 
30 септембра 1959 године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
За Претседника 

Управног одбора, 
Пашко Ромац, с. р. 

2) свилене чауре: 
а) македонске домаће 

б) француске и францу-
ске домаће 

в) јапанске беле 
(Насгва Тегигуи) 

3) памук сирови: 
а) памук еелекциони-

раних врста 
б) осталих врста 

I класе до 500 динара 
II класе до 410 п 

III класе до 55 1! 
I класе до 590 п 

II класе до 430 п 
III класе до 95 а 

I класе до 650 99 
II класе до 430 п 

III класе до 95 п 

до 175 
I класе до 160 

II класе до 145 
III класе до 125 

Генерални директор, 
Никола Кмезић, с. р. 

Ове цене подразумевају се за 1 кг франко ма-
гацин, вагон, шлеп или друго превозно средство по 
избору купца. 

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

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

Бр. 03-4180 
26 септембра 1969 године 

Београд 
За Савез трговинскмх 

комора Ју гос лави је 
Претседник, 

Тодор Вујаеиновић, с. р. 

692. 

На основу члана 75ј Уредбе о трговинској де-
латности и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58) и тач. 1, 2, З, 5 и 6 Наредбе о 
договарању о ценама по којима ће привредне орга-
низације куповати пољопривредне производе од 
задружних и пољопривредних произвођачких орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/58), прет-
ставници Савеза тровинских комора Јутославије, 
Савеза нољопривредно-шумароких комора Југосла-
вије, Савезне спољнотрговинске коморе, Савезне 
индустриске коморе и Главног задружног савеза 
ФНРЈ постигли су 

Д О Г О В О Р 
О НАЈВИШИМ ЦЕНАМА ИНДУСТРИСКОГ БИЉА 
ПО КОЈИМА ЋЕ ОВЛАШЋЕНЕ ПРИВРЕДНЕ ОР-

ГАНИЗАЦИЈЕ НАБАВЉАТИ ИНДУСТРИСКО 
БИЉЕ У 1960 ГОДИНИ 

1. Претставници Савеза тровинских комора Ју-
гослав^ е, Савеза пољопривредно-шумарских комо-
ра Југославије, Савезне спољнотрговинске коморе, 
Савезне индустријске коморе и Главног задружног 
савеза ФНРЈ на састанку одржаном 22 септембра 
1959 године у Савезу тровинских комора Југосла-
в а е договорили су се да највише цене по којима 
привредне организације које се баве прометом и 
прерадом индустриског биља могу контрахирати, 
откупљивати или набављати индустриско биље од 
земљорадничких задруга, пословних савеза и по-
љопривредних произвођач,ких организација у 1960 
години буду, и то за: 
1) конопљину стабљику 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Наредбе о паушалном из-
носима доприноса из личног дохотка лица запосле-
них у стамбеним заједницама и у станбеним задру-
гама, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
31/59, поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ ОшПАУШАЛНИМ ИЗНОСИМА ДОПРИ-
НОСА ИЗ ЛИЧНОГ ДОХОТКА ЛИЦА ЗАПОСЛЕ-
НИХ У СТАНБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И У СТАН-

БЕНИМ ЗАДРУГАМА 
У тачки 3 под 3 у другој колони бројева уместо 

броја: „3800" треба да стоји број „300'0". 
Из савезног Државног секретаријата за послове 

финансија, Београд, 26 септембра 1959 године. 

I класе до 16 динара 
II класе до 13 „ 

III класе до 9 
IV класе до 6 „ 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Решења о одређивању 
списка функционалних резервних делова за опрему 
за потребе пољопривреде и шумарства на коде се 
односи регрес, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ", бр. 35/59, поткрала ниже наведена грешка, 
те се даје 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ СПИСКА ФУНКЦИО-
НАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОПРЕМУ ЗА 
ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА НА 

КОЈЕ СЕ ОДНОСИ РЕГРЕС 

У тачки 1 под Е. Остали резервни делови, под 
4 уместо речи: „Пумпа за приколице" треба да 
стоји: „Пумпа за прскалице". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, Београд, 23 септембра 
1959 године. 
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Р Е Ш Е Њ А 
На основу члана 166 Закона о јавним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), у вези 
с чланом 39 став 3 Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) и чла-
ном 33 Уредбе о организацији и раду Савезног из-
вршног већа („Службени л-ист ФНРЈ", бр. 20/56), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ У САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ 
ВЕЋУ 

Поставља се за помоћника секретара за општу 
управу у Савезном извршном већу Ненад Петро-
вић, виши саветник савезног Државног секретари-
јата за унутрашње послове. 

Б. бр. 54 
3 октобра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

. Потпретседник, 
Александар Ранковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

680. Препорука о спровођењу превентивне 
здравствено заштите, о образовању сред-
њих медицинских кадрова и о хигијен-
ско-техничкој заштити при раду — — 981 

681. Уредба о казненим каматама на неблаго-
времено уплаћене приходе буџета и дру-
штвених фондова — — — — — — 981 

682. Уредба о допуни Уредбе о извршењу бу-
џета и о рачуноводетвеном пословању 
државних органа и установа — — — 982 

683. Одлука о отварању Посланства Федера-
тивне Народне Републике Југославије у 
Трипо лису — — — — — — — - — 982 

684. Упутство о допуни Упутства за спровође-
ње Одлуке о евиденцији и контроли цена 
одређених производа — — — — — 982 

Страна 
685. Решење о забрани уношења и растурања 

дневника ^Ке^ Уогк НегаМ ТгШипев — 983 
686. Решење о измени Тарифе за превоз пут-

ника, пртљага и експресне робе на пру-
гама Југословенских железница — — 983 

687. Извештај Савезне изборне комисије о 
допунским изборима за народног посла-
ника Савезног Већа Савезне народне 
скупштине у Изборном срезу Клечевци 983 

688. XVIII Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестици-
оног фонда за набавку камиона-хладња-
ча и вагона-хладњача домаће производ-
ње за потребе пољопривредних "организа-
ција — — — — — — — — — 984 

689. XIX Конкурс за давање инвестиционих . 
зајмова из средстава Општег инвестици-
оног фонда за изградњу објеката за пре-
раду грожђа, производњу сокова од гро-
жђа и осталог воћа и дораду вина — — 984 

690. XX Конкурс за давање изнвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестици-
оног фонда за изградњу и реконструк-
цију радионица и погона за примарну 
прераду пољопривредних производа — 985 

691. XXII Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестицио-
ног фонда за изградњу и набавку ри-
барских бродова и њихово комплексно 
опремање за потребе морског рибарства 986 

692. ДоговЈбр о највишим ценама индустриоког 
биља по којима ће овлашћене привредне 
организације набављати индустриско би-

^ ље у 1960 години — — — — — — 987 
Исправка Наредбе о паушалних износима до-

приноса из личног дохотка лица запосле-
них у стамбеним заједницама и стамбе-
ним задругама — — — — — — — 987 

Исправка Решења о одређивању списка 
функционалних резервних делова за 
опрему за потребе пољопривреде и шу-
марства на које се односи регрес — — 987 

ПАЖЊА ПРЕТПЛАТНИЦИМА 
НА „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" 

Позивају се претплатници који на писмену опомену од 8 про-
шлог месеца нису измирили разлику у претплати на „Службени лист 
ФНРЈ" у износу од ЗОО динара по 1 примерку, да ову разлику 
уплате најкасније до 22 овог месеца, јер ће им се у противном 
слање листа обуставити почев од броја 43. 

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕТПЛАТЕ 
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ" 

Жиро рачун 101-11/1-30 

аванвааввававаивенваав 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 
Директор и одговорни уредник Радован Вукановић Улица Краљевића Марка бр. 9. - -

Штампа Београдски графички завод, Београд 


