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488. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О У С Т А Н О В Љ Е Н ^ 
ЗДРАВ СТВЕНОГ ОСИГУРАЊА ПОЉОПРИВРЕД-

Н И Х ПРОИЗВОЂАЧА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти; проглашава се Закон о устав-
но вљењу здравствено? осигурања пољопривредних 
произвођача, кој-и је усвојила Савезна народна 
скупштина на седници Савезног већа од ЗЈ) јуна 
1959 године и на седници Већа произвођача од 30 
јуна 1959 године. 

П. Р. бр. 47 
2 јула 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О УСТАНОВЉЕЊУ ЗДРАВСТВбнОГ ОСИГУРА-

Њ А ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

Члан 1 
У циљу да се пољопривредним произвођачима 

обезбеди коришћење здравствена заштите на осно-
ви начела у з а ј а м н о с т у сношењу трошкова, уста-
новљава се здравствено осигурање пољопривред-
них произвођача. 

Члан 2 
Здравствено осигурање пол^опривредних про-

извођача уводи се и организује законом народних 
република, сагласно одредбама овог закона. 

Члан 3 ^ 
Пољопривредни произвођачи, у смислу овог за -

кона, су сва лица која се баве пољопривредном де-
латношћу као редовним занимањем, или се баве у 
циљу привређивања ловом или риболовом, без об-
зира да ли имају и приходе од другог самостално? 
занимања, као и чланови њихових домаћинстава 
које они издржавају . 

Одредбе овог закона не одн,осе се на пољоприв-
редне произвођаче ко ји су здравствено осигурани 
по другим пропи.сима о социјалном осигурању. 

Члан 4 
Здравствено осигурање пољопривредних произ-

вођача може бити основно или проширено. 

Основним здравство ним осигурањем обезбеђује 
се законом одређени обим здравствено заштите. 

Проширеним здравствених осигурањем обезбе-
ђу је се здравствена заштита у ширем обиму, као и 
коришћење под повољнијим условима оне здрав-
ствено заштите која је обезбеђена основним здрав-
ственим осигурањем. 

Члан 5 
Основно здравствено осигурање утврђује се за -

коном народне републике као опште, обавезно и је -
динствено за све пољопривредне произвођаче на 
територији народне републике. 

Проширено здравствено осигурање може се 
увести за пољопривредне произвођаче на подручју 
појединих срезова односно општина под условима 
и на начин који су одређени републичким законом, 

Члан 6 
Трошкови медицинске помоћи које пољоприв-

редни произвођачи користе по основу здравствено? 
осигурања плаћа ју ое у законом одређеним случа-
јевима у целини из фонда здравствено? осигурања 
пољопривредних произвођача. У свим осталим слу-
чајевима одређени део трошкова медицинске помо-
ћи плаћа се из фонда, а остатак плаћа непосредно 
корисник: медицинске помоћи. 

Члан 7 
Основним здравственим осигурањем обезбеђује 

ов пољопривредним произвођачима, као најмање, 
право да без непосредног плаћања дела трошкова! 
медицинске помоћи користе: 

'1) лечење у свим здравственим установама у, 
случају обољења од колере, куге, жуте грознице, 
великих богиња, пегавца, повратне грознице, трбу-4 
шио? тифуса, паратифуса, менли гитиса, лет а р ги ч-. 
ног енцефалитиса, заразне жVтице, сакагије, дифте -
рије, тетануса, црног пришта, лепре, беснила, Веј-^ 
лове болести, туларемије, полиомиелитиеа, бабине 
грознице, Кала-Азара , трахома, дизентерије, ш а р -
лаха, црвеног ветра, малих богиња, великог кашља, 
малтешке грознице, Вангове болести, гонореје, луе-
са, меког чира, четврте венеричне болести, микозе; 

2) лечење у одговарајућим з д р а в с т в е н а уста-
новама у случају обољења од . душевних болести, 
кад 1е оболело лице опасно по живот других липа; 

3) вакцинисан^, кад 1е оно обавезно по посеб-
ним прописима; 

4) дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
у стану, кад су медицински индицирати због по ја -
ве заразне болести. 

Члан 8 
Општински народни одбор, на седници оба већа, 

може одлучити да део трошкова одређених видова 
медицинске помоћи ко1и по закону треба да плаћа-
ју непосредно сами корисници, за поједине катего-ч 
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рије пољопривредних произвођача одређеног имов-
ног стања сно-си у целини или делимично на терет 
средстава општинског буџета. 

Члан 9 
За спровођење здрав ственог осигурања пољо-

привредних произвођача образују се фондови здрав -
огавног осигурања пољопривредних произвођача 7 
ОКЕ'тоу среских завода за социјално осигурање. 

У оквиру републичког завода за социјално оси-
гурање м^гу се образовати фонд за реосигурање и 
други заједнички фондови здрав ств еног осигурава 
пољопривредних произвођача. 

Финансијска средства за фондове здравствено^ 
осигурања пољопривредних произвођача обезбеђу-
ју се доприносом пољопривредних произвођача и 
осталих^ грађана који имају порезу подложне при-
ходе од пољопривреде, доприносом из буџета и дру-
гим приходима одређеним на основу закона. 

Фондовима здравствено^ осигурања пољоприв-
редних произвођача управљају посебни органи дру-
штвеног управљања, образовани од претставнижа 
које бирају пољопривредни произвођачи и пред-
став-ника среског народног одбора, завода за соци-
јално осигурање, задружних и других организаци-
ја заинтересованих за спровођење здравствено^ о д -
гура ња пољопривредних произвођача, 

Члан 10 
Здравствену заштиту обезбеђену здравствеш/пм 

осигурањем пружају пољопривредним произвела-
чиме установе јавне здЈшвствене службе уз напла-
ту трошкова од фондова и корисника ша начин од-
ређен законом. 

Пољопривредни произвођачи користе здравстве-
ну заштиту, по правилу, код здравствених уста-
нова које обезбеђују одређене видове здравствена 
заштите иа подручју ва коме се налази место пре-
бивања пољопривредног ^произвођача. У случаје-
вима и под условима предвиђеним за све грађане 
законским прописима о здраоственој заштити они 
могу користити здравствену заштиту и код осталих 
здравствених установа на територији Југославине. 

Члан 11 
Законом народне републике утврђују се: обим 

здравствено заштите из основног здравога еног оси-
гурања; услови и начин увођења проширеног здрав-
ити еног осигурања; учешће осигураника у плаћању 
трошкова коришћења појединих видова медицин-
ске помоћи; начин обрачунавања и наплате трошко-
ва медицинске помоћи од фондова и корисника; ви-
сина доприноса и начин финансирања здравственог 
осигурања пољопривредних произвођача; образова-
ње органа управљања фондова здравствено? осигу-
рања пољопривредних произвођача и начин управ-
љања тим фондовима, као и остали односи који 
произилазе из спровођења здравственог осигурања 
пољопривредних произвођача. 

Прописима о организацији службе социјалног 
осигурања одређују се односи између органа управ-
љања завода за социјално осигурање и органа у -
прављања фондова здрав ств еног осигурања пољо-
привредних произвођача, као и начин одлучивања 
о стварима од заједничког интереса.-

Члан 12 
Законом народне републике којим се установ-

љава основно здравствено осигурање одређује се 
дан од кога ће постојеће организације и фондови 
основани ради плаћања трошкова медицинске по-
моћи за пољопривредне произвођаче, обуставити 
пословање у погледу видова здравствено заштите 
установљених републичким законом. 

Републичко извршно веће одредиће прописима 
услове под којима организације и фондови из прет-
ходног става могу продужити своју делатност на 
обезбеђивању здравствено заштите по основу про-
ширеног здравственог осигурања. 

Члан 13 ^ 
Од дана којим ће на основу закона народне ре-

публике почети спровођење здравствееог осигура-
ња пољопривредних произвођача, на територији од-
носне народне републике неће се примењивати 
Уредба о обрачунавању и наплати трошкова у др-
жавним здравственим установама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 56/48) на лица обухваћена здг ПРОТЕСНИМ 
осигурањем по том закону. 

До доношења прописа о здравственој заплени 
матери ја лио иеобезбеђених лица, одредбе Уредбе о 
обрачунавању и наплати трошкова у државним 
здравственим установама примењиваће се на липа 
која нису здравствено осигурана ни као пољоприв-
редни произвођачи ни по ком другом основу, а која 
услед неспособности за рад, старости или из немо-
глости и немања средстава за издржавање примају 
материјалну помоћ од општина или за која обавезу 
плаћања трошкова лечења преузме општински на -
родни одбор зато што су материјално необезбеђена. 

На лица која врше занатску делатност или дру-
ге самосталне делатности односно занимања, а нису 
здравствено осигурана по посебним прописима или 
уговорима, одредбе Уредбе о обрачунава ју и на-
плати трошкова у државним здравствених устано-
вама Јфимењиваће оа на јдуже још три месеца по 
ступању на шану овог закона. 

Члан 14 
Спровођење здравственог осигурања пољоприв-

редних произвођача на основу закона народних ре-
публика почеће најраније 1 јануара 1960 године а 
Најдоцније до кра ј а 1960 године. 

Члан 15 
Овој заиооок е т н а ма снагу осмог дана по објав-

љивању у .Службеном листу ФНРЈ". 

489. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ТРЖИШНОЈ ИН-

СПЕКЦИЈИ 
На основу члана 71 танка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о тржишној 
инспекцији, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 80 јуна 1959 
године. 

П. Р, бр. 49 
2 јула 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с, р. 

З А К О Н 
О ТРЖИШНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

I Опште одредбе 

Члан 1 
Надзор над извршавањем закона и других про-

писа из области робног промета од - стране орга-
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низација, установа и појединаца врши служба 
тржишне инспекције, уколико поједини од послова 
тог надзора нису посебним прописом стављени у 
надлежност других државних органа. 

Служба тржишне инспекције врши надзор и 
над извршавањем прописа које у области робног 
промета доносе самосталне установе и организације 
у оквиру овлашћења датих им посебним прописима. 

Члан 2 
Под прописима из области робног промета, у 

смислу овог закона, подразумевају се: 
1) прописи који се односе на промет робе; 
2) прописи који се односе на вршење услуга у 

области робног промета, као што су трговинске, 
угоститељске,' туристичке, занатске и издавачко-
штампарске услуге, услуге домаћинствима и друге 
сличне услуге; 

3) прописи којима се одређују својства, квали-
тет, обележавање и паковање робе и други услови 
за производњу робе и њено стављање у промет 
(прописи о квалитету робе). 

Члан 3 
Службу тржишне инспекције врше: 
1) у општини и срезу — орган управе општин-

ског односно среског народног одбора надлежан за 
послове робног промета; 

2) у аутономној покрајини и аутономној офтсти 
— покрајински односно обласни тржишни инепек-
торат; 

3) у народној републици — републички тржишни 
инспекторат; 

4) у федерацији — Савезни тржишни инспек-
тора^ 

У срезу се може основати срески тржишни ин-
спекторат под условима одое^еним републичким 
прописима за образовање инспектората. 

Члан 4 
Органи тржишне инспекције "врше послове из 

своје надлежности на основу и у оквиру закона и 
других прописа. 

У вршењу својих послова органи тржишне ин-
спекције дужни су придржавам се смерница над-
лежног извршног већа односно народног одбора и 
његовог савета надлежног за послове робног про-
мета, као и поступати по упутствима органа тр-
жишне инспекције вишег степена, која су по од-
редбама овог закона обавезна. 

Члан 5 
Органи тржишне инспекције врше послове из 

своје надлежности преко тржишних инспектора. 
Тржишни инспектор врши послове тржишне 

инспекције самостално и уиме надлежног органа 
поступа и доноси решења у оквиру овлашћења и 
дужности одређених овим законом и другим про-
писима. 

Ако општински народни одбор нема тржишног 
инспектора, послове тржишне инспекције врши слу-
жбеник органа управе општинског народног одбора 
надлежан за послове робног промета кога за то " 
овласти општински народни одбор на заједничкој 
седници оба већа. У вршењу послова тржишне ин-
спекције овај службеник има све дужности и овла-
шћења тржишног инспектора. 

Члан 8 
Тржишни инспектори и службеници одређени 

на основу члана 5 став 8 овог закона, морају имати 
прописану стручну спрему и испуњавати друге про-
писане услове. 

Савезни Државни секретари јат за послове роб-
ног промета, у сагласности са Секретариј атом Са-
везног извршног већа за општу управу, доноси 
ближе прописе о стручној спреми и другим усло-

вима које морају испуњавати лица која врше по-
слове тржишног инспектора. 

Члан 7 

ЈСао послови од општег интереса за федерацију, 

ислу овог закона, сматрају ое послови инспек-
циског надзора који ое односе: 

1) на цене робе и цене услуга из области рсбгог 
промета; 

2) на услове одређене прописима под којима 
привредне организације и други учесници у робном 
промету могу вршити трговинску делатност односно 
продавати и куповати робу; 

3) на услове одређене прописима под којима 
организације, установе и појединци могу вршити 
услуге из области робног промета; 

4) на услове одређене прописима у погледу свој-
става, квалитета, обележавање и паковања робе, 
као и на друге услове за производњу робе и њено 
стављање у промет; у 

5) на производњу и промет дувана. 

П Организација 

Члан 8 
Савезни тржишни инспекторат је орган управе 

у саставу савезног Државног секретаријата за по-
слове робног промета. 

Радом Савезног тржишног инспектората руко-
води главни савезни тржишни инспектор, кога по-
ставља Савезно извршно веће на предлог савезног 
државног секретара за послове робног промета. % 

Инспекторе Савезног тржишног инспектор ата 
поставља савезни државни секретар за послове 
робног промета. 

Члан 9 
Републички тржишни инспекторат је орган у-

праве у саставу републичког државног секретари-
јата за робни промет. 

Радом републичког тржишног инспектората ру-
ководи главни републички тржишни инспектор, кога 
поставља републичко извршно веће на предлог ре-
публичког државног секретара за робни промет. 

Инспекторе републичког тржишног инспектората 
поставља републички државни секретар за робни 
промет. 

Члан 10 
Тржишни инспекторат аутономне јединице је 

орган управе у саставу секретаријата аутономне 
јединице за робни промет. 

Радом тржишног инспектората аутономне једи-
нице руководи главни покрајински односно главни 
обласни тржишни инспектор, кога поставља извр-
шно веће аутономне јединице на предлог покрај ни-
ског односно обласног секретара за робни промет. 

Инспекторе тржишног инопектората аутономне 
јединице поставља секретар аутономне јединице за 
робни промет. 

Члан 11 
Службу тржишне инспекције у срезу врши ор-

ган управе среског народног одбора надлежан за 
послове робног промета преко посебне организаци-
оне јединице. 

Ако у срезу постоји срески тржишни инспек-
тора^ он је орган у саставу органа управе среског 
народног одбора надлежног за послове робног про-
мета. 

Старешину среског тржишног инспектората и 
среске тржишне инспекторе поставља срески на-
родни одбор на заједничкој седници оба већа. 

Члан 12 
Службу тржишне инспекције у општини врши 

орган управе општинског народног одбора надлежан 
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за послове робног промета. Кад то захтева обим 
инспекциских послова, за вршење тих послова може 
се образовати посебна организационе јединица у 
том органу. 

Старешину организационе јединице која врши 
послове тржишне инспекције, као и општинске тр-
жишне инспекторе, поставља општински народни 
одбор на заједничкој седници оба већа. 

Члан 13 
Надлежни државни орган може захтевати сме-

њивање старешине органа тржишне инспекције и 
тржишног инспектора који не врши или не врше 
правилно своје дужности, или који прекорачују 
овлашћења одређена овим законом и другим пропи-
сима 

Захтев за смењивање може поднети: 
1) савет среског народног одбора надлежан за 

послове робног промета — за општинске тржишне 
инспекторе; 

2) републички државни секретар за робни про-
мет — за тржишне инспекторе аутономних јединица, 
среске и општинске тржишне инспекторе; 

3) савезни државни, секретар за послове робног 
промета — за све тржишне инспекторе. 

Одредба претходног става односи се и на сме-
њивање старешина тржишних инспектората односно 
организационих јединица које врше послове тр-
жишне инспекције. 

Захтев за смењивање мора бити образложен. 
По захтеву за смењивање решава орган надле-

жан за постављење. 
0 Ако се орган надлежан з а м е њ и в а њ е не сложи 

са захтевом за смењивање, који је поднео савет 
среског народног одбора надлежан за послове робног 
промета или републички државни секретар за робни 
промет, оправданог захтева на тражење органа 
који га је поднео, цени републичко извршно веће. 

Надлежни орган дужан је поступити по захтеву 
за смењивање у року од 30 дана од дана пријема 
захтева, а у сл змајевима из претходног става — од 
дана пријема обавештења о одлуци републичког 
извршног већа. 

Изузетно од одредаба претходних ставова, ре-
публичко извршно веће од кога Је тражено смењи-
вање старешине републичког тржишног инспекто-
рата, доноси одлуку о том захтеву на основу своје 
оцене о оправданости захтева. 

Ш Надлежност органа тржишне инспекције 
Члан 14 

Општински орган тржишне инспекције врши 
послове инспекциског надзора из области робног 
Промета, ако поједини послови тога Надзора нису 
стављени овим законом или прописима надлежних 
органа у надлежност среских органа тржишне ин-
спекције, републичких тржишних инспектора та и 
Савезног тржишног инспектората. 

Члан 15 
Срески орган тржишне инспекције' надлежан је 

да врши послове инспекциског надзора који се од-
носе: 

1) на промет робе на велико; 
2) на цене робе у промету на велико. 

Члан 16 
Републички тржишни инспекторат надлежан је 

да врши послове ииспекциског надзора који се од-
носе: 

на вршење туристичких привредних делат-
ности; 

2) на привредне организације за трговинске у-
слуге, осим комисионих предузећа и радњи. 

-Послове из претходног става у аутономној по-
крајини и аутономној об пасти врши покрајински 
односно обласни тржишни инспектора^ 

Члан 17 
Савезни тржишни инспекторат врши послове ин-

спекциског надзора који се односе: 
1) на својства, квалитет, обележавање, паковање 

и друге услове за производњу и стављање робе у 
промет у земљи, увезене робе и робе која 1е наме-
њена извозу, осим робе у промету на мало; 

2) на пословна удружења, аукписка места и 
продуктне берзе; 

3) на откуп дувана и на задужење произво-
ђача приносом дувана. 

Члан 18 
Органи тржишне инспекције овлашћени с\ да 

у погледу извршавала прописа из области робног 
промета врше надзор над свим организацијама и 
установама које се баве привредним делатностима 
из области робног промета. 

Изузетно од одредбе претходног става, у прив-
редним организацијама које раде за одређене по-
требе Југословенске народне армије "и у организа-
цијама које оснива Државни секретари!ат за по-
слове народне одбране а које више послове робног 
промета и. услуга за припаднике Југословенске на-
родне армије, надзор над извршавањем прописа из 
области робног промета врше посебни органи у са-
ставу Државног секретаријата за послове народне 
одбране. 

IV Међусобни односи органа тржишне инснекипје 
Члан 19 

Међусобни односи Савезног тржишног инспек-
тор ата, р е п у б л и ч к а тржишних инепектората, тр-
жишних инспектората аутономних јединица и сре-
ских и општинских органа тржишне инспекције 
заснивају се на правима и дужностима утврђеним 
Законом о државној управи и овим законом. 

Члан 20 
Органи тржишне инспекције, а нарочито Са--

везни тржишни инспектора^ дужни су да се старају 
о унаггређивању службе у органима тржишне ин-
спекције нижег степена, о образовању и стручном 
усавршаван^ тржишних инспектора, као и да тим 
органима указују стручну помоћ на начин одређен 
Законом о државној управи. 

Члан 21 
Орган тржишне инспекције може тражити од 

органа тржишне инспекције нижег степена изве-
штаје о њиховом раду, извештаје о извршењу од-
ређеног посла, као и податке потребне за вршење 
послова из његове надлежности. 

У циљу прибављања података о раду органа 
тржишне инспекције нижег степена или о извршењу 
појединог посла, орган тржишне инспекције вишег 
степена може одредити свог службеника да непо-
средно изврши преглед рада тог органа. 

Члан 22 
Поред права која има.ју одређени државна ор-

гани по Закону о државној управи у погледу аката 
донетих ван управног поступка, орган тржишне ин-
спекције има право да укине или поништи стручно 
упутство и објашњење које Је донео орган тржишне! 
инспекције нижег степена, а које је противно за-
кону или другом пропису. 

Орган тржишне инспекције чији је акт укинут 
или поништен на основу одредбе претходног става,-
има право приговора органу који врши надзор над 
законитошћу рада органа који је донео акт о уки-
дању односно поништењу. 

Члан 23 
Савезни тржишни инспекторат има право да 

органима тржишне инспекције издаје стручна У-
путства за вршење инспекциских послова. 
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Упутства која Савезни тржишни инспекторат 
издаје у пословима о^ општег интереса за, федера-
цију су обавезна. 

Орган тржишне инспекције може изјавити при-
говор против обавезног стручног упутства ако сма-
тра да оно није у складу са законом и другим про-
писима. 

Приговор против обавезног стручног упутства 
Савезног тржишног инспектората изјављује ее са-
везном Државном секретар иј ату за послове робног 
промета, а приговор против обавезног стручног у -
путства републичког тржишног инспеЈСГОрата и^јши 
љује се републичком државном секретари! ату за 
робни промет. 

Приговор против обавезног стручног упутства 
не одлеже његово извршење. 

Члан 24 
Орган тржишне инспекције може захтевати да 

одређени посао из његове надлежности изврши орган 
тржишне инспекције нижег степена и да му о томе 
поднесе извештај. 

Орган од кога је тражено извршење посла ду-
жан је поступити по захтеву и притом се придр-
жава ти упутстава добијених у вези са извршењем 
посла. 

Члан 25 
Порад права које има по члану 103 Закона о др-

жавној управи, Савезни тржишни инспекторат може 
наложити органу тржишне инспекције нижег сте-
пена да изврши одређени посао који је у надлежно-
сти тог органа а произилази из савезног прописа!, 
ако утврди да овај орган не врши тај посао. 

Ако орган тржишне инспекције не поступи по 
налогу издатом на основу одредбе, претходног става, 
Савезни тржишни инспектора? може сам непосредно 
извршити тај посао. 

У хитним случајевима и кад је потребно обез-
бедити спровођење мера од посебне важности за 
снабдевање односно за тржиште, Савезни тржишни 
инспекторат може поступити на начин из претходног 
стага и без претходио издатог налога. 

Права предвиђена овим чланом има х републич-
ки тржишни инспектора?. 

Члан 26 
Орган тржишне инспекције има право сам пре-

дузети прописом предвиђену управну меру и под-
нети пријаву за учињено кривично дело или прив-
редни преступ односно захтев за покретале -адми-
нистративно-казненог поступку ако то није учинио 
надлежни орган тржишне инспекције нижег сте-
пена. 

Члан 27 
Кад то захтева успешно извршење појединих 

важнијих и обимнијих послова тржишне инспек-
ције, Савезни тржишни инспектора^ у сагласности 
са савезним Државним секретариј атом за послове 
робног промета, може одредити да на тим пословима 
раде и тржишни инспектори других органа тржишне 
инспекције. 

Трошкови у вези са извршењем послова из 
претходног става падају на терет предрачуна при-
хода и расхода савезног Државног секретаријата 
за послове робног промета. 

Члан 28 
Старешина органа тржишне инспекције може 

под условима из члана 103 Закона о јавним службе-
ницима непосредно поднети надлежном дисциплин-
ском суду захтев за покретање дисциплинског по-
ступка против инспектора органа тржишне инспек-
ције нижег степена који: , 

1) ле изврши посао који му је наређен у оквиру 
одредаба овог закона или других прописа; 

2) не донеле решење о примени управне мере, 
а био је дужшаг то учинити Ао одредбама овог за-
кона или других прописаЈ 

3) не поднесе захтев за покретање администра-. 
тивно-казненог 'поступка односно не поднесе при-! 
јаву за учињено кривично дело или привредни пре-
ступ, а био Је дужан то учинити по одредбама овог 
вагона или других пролеа; 

4) не поступи по члану 39 овог закона. 

V Надзор над органима тржишне инспекције 
Члан 20 

Надзор над радом Савезног тржишног инснек-
тората, као и друга права и дужности одређене у 
члану 58 Закона о државној управи, врши савезни 
Државни секретару ат за послове робног промета^ 

Савезни тржишни инспектор ат дужан је у вр-
шењу послова из свог делокруга поступати по упут^ 
ствима савезног Државног секретаријата за послови 
робног промета, извршавати задатке које му он оде 
"реди и подносити му извештаје о раду и извршењу 
појединих послова. 

Иста права према републичком тржишном ин-
спекторату и тржишном инспекторату аутономне је-
динице има републички државни секретари јат за 
робни промет односно секретару ат аутономне је-
динице за робни промет. 

Члан ао 
Надзор над радом среског односно општинског 

органа тржишне инспекције врши орган среског 
односно општинског народног одбора чијем надзору 
подлежи рад органа управе у чијем је саставу орган 
односно организационе јединица која врши послове 
тржишне инспекције. 

У вршењу права надзора орган који врши над-
зор може одређивати органу тржишне инспекције 
задатке у оквиру његове надлежности, тражити из-
вештаје о његовом раду, као и посебне извештаје 
0 извршењу појединих послова. 

VI Овлашћења и поступак органа тржишне инспек-
ције и тржишних ипспектората 

Члан 31 
Приликом вршења надзора тржишни инспектор 

има право да прегледа робу, пословне просторије и 
уређаје, пословне књиге, уговоре, исправе и друге 
документе који омогућују увид у пословање орга-
низације, установе и појединаца у погледу иовр-^ 
шавања прописа из члана 1 овог закона. 

Приликом вршења надзора тржишни инспектор 
може саслушавши одговорна лица и сведоке, узи-
мати узорке, а по потреби користити и стручне 
установе и стручњаке. 

О службеним радњама извршеним приликом 
надзора тржишни инспектор дужан је сачинити за-
писник, без обзира да ли је утврђена каква не-
правилног или не. 

Члан 32 
Кад тржишни инспектбр приликом вршења над-

зора утврди да пропис није никако или није пра-
вилно примењен, наредиће писменим решењем ор-
ганизацији, установи односно појединцу да утврђену 
неправилног отклони, ако за предузиман^ ове у-
правне мере није надлежан други орган. 

Решењем из претходног става одредиће се рок 
у коме се има отклонити утврђена неправилност. 

Ако Је овим законом или другим прописом 
предвиђено да се за утврђену неправилног приме-
њује одређена управна мера, тржишни инспектор 
ће у- решењу које доноси по ставу 1 овог члана, 
изрећи ту управну меру. 
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Члан 88 
Кад је то посебним прописима предвиђено, тр-

жишни инспектор је овлашћен да донесе решење о 
привременој забрани вршења одређене привредне 
делатности. 

Решење о примени мере из претходног става 
може донети орган тржишне инспекције и кад при-
вредна организација ни после друге принудне нов-
чане казне у поступку административног извршења 
не поступи по решењу о примени управне мере 
донетом на основу овог закона или другог прописа. 

Привремена забрана вршења одређене привредне 
делатности траје док привредна организација не 
отклони утврђену неправилност, а највише три 
месеца. ч 

Члан 34 
Ако се привредна организација приликом купо-

вине или продаје робе не придржава прописане цене 
или друге цене која је за привредну организацију 
по важећим прописима обавезна, тржишни инспек-
тор ће, поред других мера на које је овлашћен, 
донети решење којим ће наредити привредној орга-
низацији да разлику^између цене по којој је роба 
купљена односно продата и цене по којој је прив-
редна организација била дужна да робу купи од-
носно прода, уплати делом у корист општег ин-
вестиционог фонда а делом у корист општинског 
инвестиционог фонда. 

Против другостепеног решења о примени управ-
не мере из претходног става привредна организа-
ција не може покренути управни спор. 

Пресудом која је донета у поступку због прив-
редног преступа за повреду из става 1 овог члана, 
надлежни привредни суд одлучује и о оенованости 
мере из става 1 овог члана, као и о висини разлике 
уочени, ако привредна организација поднесе на ово 
приговор. 

^ Члан 85 
Ако је то предвиђено посебним прописом, тр-

жишни инспектор је овлашћен да у виделу одредбе 
члана 150 Основног закона о прекршајима, за одре-
ђене прекршаје наплаћује новчану казну на лицу 
места. 

Члан 86 
Кад тржишни инспектор утврди да је повре-

дом прописа учињен прекршај, привредни преступ 
или кривично дело, дужан је без одлагања поднети 
захтев за покретање административно-казненог по-
ступка, односно поднети пријаву јавном тужиоцу 
надлежном за покретање поступка због привредног 
преступа односно кривичног дела. 

Орган коме је поднет захтев за покретање ад-
министр^гивно-казненог поступка односно пријава 
за покретање поступка због привредног преступа 
или кривичног дела у смислу претходног става, ду-
жан је о исходу поступка обавестити орган тржишне 
инспекције чији је инспектор поднео захтев односно 
пријаву. 

Против решења о прекршају жалбу може изја-
вити и орган тржишне инспекције чији је инспек-
тор поднео захтев за покретање поступка. 

Члан 37 
Кад је посебним прописом предвиђена могућност 

одузимања предмета којим је учињено кривично 
дело, привредни преступ односно прекршај, тр-
жишни инспектор може привремено одузети пред-
мет, о чему је дужан издати писмену потврду. 

О извршеном привременом одузимању предмета 
тржишни инспектор дужан је одмах обавестити др-
жавни орган надлежан за покретање поступка због 
учињеног кривичног дела, привредног преступа од-
носно прекршаја, 

Ако је одузети предмет подложан брзом квару, 
тржишни инспектор је овлашћен да одреди да се 
предмет прода, о чему је дужан да извести државни 
орган надлежан за покретање поступка. 

Члан 38 
Ако се утврди да је кривицом директора предуг 

зећа, пословође радње, руководиоца погонске или 
пословне јединице или другог одговорног лица у 

,привредној организацији причињена знатна штета 
привредној ооганизацији или доуштвеној заједници, 
орган тржишне инспекције може надлежном органу 
поднети предлог за њихово смењивање. 

Орган надлежан за смењивање дужан је узети 
у разматрање предлог из претходног става и о свом 
решењу известити орган тржишне инспекције који 
је поднео захтев за смењивање. 

Члан 39 
Ако орган тржишне инспекције утврди да на-

родни одбор односно његов орган није предузео што 
је потребно у циљу спровођења прописа из члана I 
овог закона, или ако утврди да овај орган не из-
вршује никако или не извршује правилно те про-
писе, известиће републички тржишни инспекторат, 
који може на то упозорити народни одбо^ односно 
његов надлежни орган. 

Ако орган тржишне инспекције утврди непра-
вилности из претходног става код организације или 
установе која врши јавну службу, упозориће на то 
државни орган који врши надзор над радом те 
организације односно установе. 

Члан 40 
Ало тржишни инспектор утврди да постоји основ 

ва предузиман^ управне мере за чије је предузи-
ман^ надлежан који други орган, дужан је о томе 
без одлагања обавестити та ј орган. 

Члан 41 
Ако тржишни инспектор утврди да фе привредна 

организација у евом п о с л о в а ^ ке придржава по-' 
словних обичаја, дужан Је поднети пријаву надле-
жној комори, ради покретања поступка пред судом 
части. 

Члан 42 
Против решења које на основу овог закона или 

других прописа донесе општински тржишни ин-
спектор може еа изјавити жалба среском органу 
тржишне инспекције. 

Против решења које на основу овог закона или 
других прописа донесе у првом степену срески 
тржишни инспектор или срески орган тржишне ин-
спекције, може се изјавити жалба републичком, по-
Јфајинском односно обласном тржишном инспек^ 
торату. 

Против решења које на основу овог закона или 
других ^прописа донесе у првом степену савезни, 
републички, покрајински или обласни тржишни 
инспектор односно тржишни инспектора^ може се 
изјавити жалба савезном Државном секретари јату 
за послове робног промета, републичком државном 
секретару ату за робни промет односно покра јин-
ском ил-и обласном секретари јату за робни промет^ 

Члан 43 
Жалба из претходног члана изјављује се у ро-

ку од 8 дана од дана пријема решења. 
Жалба одлаже извршење решења. 
Тржишни инспектор односно орган тржишне 

инспекције може у своме решењу одредити да 
жалба не одлаже извршење решења ако то за-
хтева хитност управне мере одређене решењем. 
Хитност мора бити образложена 
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Члан 44 
Ако у току инспекциског доступна вршене 

анализе или каква друга вештачења, па се утврде 
неправилности за које је одговорна привредна ор-
ганизација односно установа, трошкове анализа од-
носно вештачења сноси привредна организација од-
носно установа. 

Члан 43 
На поступање тржишних инспектора и тржи-

шних инспектората примењују се одредбе Закона о 
општем управном поступку, ако овим законом није 
друкчије одређено. 

Члан 46 -
При вршењу надзора тржишни инспектор мо-

ра имати посебну легитимацију којом се утврђује 
његово службено својство. 

Легитимацију издаје орган надлежан за по-
стављање тржишног инспектора. 

Образац легитимације прописује Савезни тр-
жишни инспекторат, 

VII Обавезе организација, установа ш појединаца 
Члан 47 

Привредне и друге организације, установе и 
појединци, чије пословање подлежи надзору орга-
на тржишне инспекције, дужни су органу тржи-
шна инспекције приликом вршења надзора ставити 
на увид пословне књиге, уговоре, исправе и друге 
документе, омогућити му преглед робе, пословних 
просторија и уређаја, као и дати му друге подат-
ке и обавештења потребна за вршење надзора у 
смислу овог закона. 

Члан 48 
Привредне и друге организације, установе и 

појединци, чије пословање подлежи надзору ор-
гана тржишне инспекције, дужни су на захтев ор-
гана тржишне инспекције доставити податке који 
су му потребни за вршење послова из његовог де-
локруга. 

Члан 49 
Податке до којих дође приликом вршења над-

зора или које му привредне или друге организације 
доставе у смислу претходног члана, тржишни ин-
спектор је дужан чувати као службену тајну. 

VIII Казнене одредбе 
Члан 50 

Новчаном казном од 20.000 до 300.000 динара 
казниће се за прекршај привредна организација 
и установа са самостални^! финансирањем ако не 
дозволе тржишном инспектору да изврши преглед 
робе, пословних просторија и уређаја, књига, уго-
вора, исправа и других докумената, ако н а било 
који начин ометају та ј преглед, ако ускрате дава-
ња података и обавештења потребних у циљу вр-
шења надзора, или ако доставе нетачне податке, 
или ако податке не доставе у одређеном року. 

За прекршај из претходног става казниће се 
и одговорно лице у привредној организацији од-
носно установи са самосталним финансирањем нов-
чаном казном до 50.000 динара. 

Члан 51 
Новчаном казном до 300.000 динара казниће се 

за прекршај друштвена организација ако учини 
коју од радњи из претходног члана. 

За прекршај из претходног става казниће се 
и одговорно лице у друштвеној организацији нов-а 
Чаном казном до 50.000 динара, 

Члан 52 
Појединац који учини прекршај из члана 50 

овог закона, казниће се за прекршај новчаном ка -
зном до 100.000 динара. 

Члан 53 
За вођење ад мини стр ативно-казненог поступа 

ка по прекршајима из чл. 50 и 51 овог закона над-
лежан је срески судија за прекршаје. 

IX Прелазне и завршне одредбе 

Члан 54 
Постојећи органи тржишне инспекције дужни 

су саобразити своју организацију и рад одредба-
ма овог закона у року од три месеца од дана ње-
говог ступања на снагу. 

Члан 55 
Савезно извршно веће или орган који оно од-

реди може, по потреби, прописати које се услуге 
сматрају у смислу овог закона услугама из области 
робног промета (члан 2 тачка 2). 

Савезно извршно веће може прописати да од-
ређене послове инспекциског надзора који захте-
ва ју посебну стручност (контрола квалитета робе 
и др.) могу вршити одређена стручна лица која ни-
су службеници органа тржишне инспекције, као и 
одређене стручне установе. Овим прописом одре-
диће се и поступак одређивања ових лица односно 
установа, њихове дужности и овлашћења, као и 
њихово поступање при вршењу послова надзора, 

Члан 56 
Овлашћује се Државни секретари јат за по-

слове народне одбране да, у сагласности са саве-
зним Државним секретар иј атом за послове робног 
промета и Секретариј атом Савезног извршног ве-
ћа за општу управу, донесе ближе прописе о орга-
низацији и раду органа из члана 18 став 2 овог 
закона. 

Овлашћује се савезни Државни секретари јат 
за послове финансија да, у смислу члана 34 овог 
закона, одреди који се део разлике у цени упла-
ћује у корист општег инвестиционог фонда а који 
у корист општинског инвестиционог фонда, као и 
начин уплате. 

Овлашћује се Савезни тржишни инспекторат 
да пропише поступак и начин достављања изве-
штаја и података које су дужни да достављају 
органи тржишне инспекције на основу члана 21 
овог закона, као и евиденције које су дужни во-
дити органи тржишне инспекције. 

Члан 57 
Ступањем на снагу овог закона престаје да ва-

ж и Уредба о инспекцији тржишта („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 43/53). 

Члан 58 
Овај закон ступа, на снагу осмог'дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНР"" 

490. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИСКОМ 
ОСИГУРАЊУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног И политичког уређења Феч 
деративне Народне Републике Југославије и саве-' 

I 
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зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Закона о пензионом осигурању, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 30 јуна 1959 године и на 
седници Већа произвођача од 30 јуна 1959 године. 

П. Р, бр. 51 
2 јула 1959, године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р, 4 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ПЕНЗИОНОМ ОСИГУРАЊУ 

Члан 1 
У Закону о пензионом осигурању („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 51/57) члан 51 мења се и гласи: 
„(1) Лицу које је правоснажном пресудом осу-

ђено на казну строгог затвора због кривичног дела 
против народа- и државе или ратног злочина, ако 
су та дела извршена у ратном периоду од 1941 до 
1945 године не признају се у пензиски стаж за сти-
цање и одређивање права на пензију периоди рад-
ног стажа и посебног стажа навршени до 15 маја 
1945 године, и то: 

1) лицу које Је осуђено е а т у а у строгог 
затвора до пет година, не признаје се онолико вре-
мена колико је осуђено; 

2) лицу ноје је осуђено на казну строгог за -
твора преко пет година, не признају се сви пери-
оди стажа навршена до 15 маја 1945 године. 

(2) Обра%навање пензиског стажа у случају 
примене тачке 1 претходног става а р т и се од у-
купног стажа навршеног до 15 маја 1945 године, 
по одбитку времена од 6 априла 1941 године до 15 
маја 1945 године у смислу члана 50 овог закона. 

(3) Кад се у случајевима из става 1 овог чла-
на решава о праву на пензију по престанку издр-
жавања казне, а издржавање казне било је краће 
од досуђене казне, обрачунавање пензионог стажа 
у смислу одредбе става 1 овог члана врши се пре-
ма трајању досуђене казне и кад је издржавање 
казне било краће од досуђене казне. 

(4) Одредбу претходних ставова примењују се 
сходно и кад је право на пензију остварено пре 
правоснажности пресуде. У тим случајевима по-
ново се решава о праву на пензију. 

."Члан 2 
Члан 53 мења се и гласи: 
„(1) Лицу коме су на основу амнестије или по-

миловања брисане правне последице пресуде, пен-
зиски стаж који по члану 51 овог закона ције био 
признат односно право на пензију стечено до дана 
правоснажности пресуде, успостављају се само ако 
је то за поједине случајеве изричито одређено ак -
том о амнестији или помиловању. 

(2) Лицу коме су на основу рехабилитације бри-
сане правне последице пресуде - не успоставља 
се пензисжи стаж односно право на. пензију у сми-
слу претходног става." 

Члан 8 
У члану 78 став 2 уместо речи „посебна савезна 

комисија" стављају се речи „посебна републичка 
комисија", а на крају истог става додаје се нова 
реченица, која гласи; „Посебна савезна комисија 
стара се о усклађивању рада републичких коми-
сија и о об с р е ђ и в а њ у јединственог критеријума за 
признавање права на пензију у овим случајевима." 

Члан 4 
У члану 90 Јпосле става 1 додаје се нови став 

2, који гласи: 
„(2) Надлежни државни секретар за унутра-

шње послове може одлучити да и другим службе-
ницима органа унутрашњих послова, осим оних из 
става 1 овог члана, престане служба с правом на 
пензију пре испуњења услова из чл, 19 и 20 став 
1 овог закона ако су као официри или војни слу-
жбеници службе државне безбедности преведени 
1952 године са војне на цивилну формацију, а испу-
њава ју у погледу пензиског и радног стажа услове 
из претходног става. Ова пензија одређује се као 
и пензија из претходног става. . 

У ставу 2, који постаје став З, уместо речи 
„претходног става" стављају се речи „ст. 1 и 2 
овог члана". 

У ставу З, који постаје став 4, уместо речи 
,,ставу 1" стављају се речи „ст. 1 и 2". 

Члан 5 
После члана 94 додаје се нови члан 94а, који 

гласи: 
„(1) Уживаоцу пензије који је остварио право 

на личну пензију по члану 90 овог закона, ако 
ступи у радни однос ван органа унутрашњих по-
слова и ради са пуним редовним радним време-
ном, припада за време трајања таквог запослен а 
75% од пензије која му је одређена по члану 
став 2, односно по том ^лану и члану 74 или 75 
овог закона. 

(2) Одредбе члана 144 овог закона примењују 
ее сходно и на уживаоце пензије остварене по 
члану 90 овог закона. 

(3) Одредбе члана 142 овог закона не приме-
њују се на уживаоце пензије остварене по члану 
90 овог закона. 

(4) Одредбе претходних ставова важе и за у-
живаоце пензија остварених по члану 26Г̂  овог за-
кона ако су у питању лица из члана 90 став 2 
овог закона." 

Члан 6 ' 
У члану 108 став 3 мења се и гласи: 
„(3) Нарочито заслужан уметник може бити 

разврстан у виши осигуранички разред односно 
може му се одредити виши пензиски основ од ра-
зреда односно основа одређеног по претходним ста-
вовима у смислу члана 97 став 3 овог закона, Мин 
шљење о томе да је неки уметник нарочито заслу-
ж а н уметник као и мишљење о 'разврстан^ у од-
говарајући виши осигуранички разред односно о 
одређивању вишег пензионог основа даје надле-
жном заводу за социјално осигурање. Савезна коми-
сија за социјално осигурање уметника по прибав-
љеном мишљењу републичке комисије за социјално 
осигурање уметника. Мишљење Савезне комисије 
обавезно је за завод за социјално осигурање." 

Став 4 се брише, а у ставу 5, који постаје став 
4, уместо речи „ст. 8 и 4" стављају се речи „става 3"^ 

Члан 7 
V члану 140 став 2, после речи „ако испуња-

вају услове ва стицање права на породичну пен-
аију" уместо запете ставља се тачка и брише се 
остатак текста до кра ја става. 

Члан 8 
У члану 151 став 2 се брише, а у ставу З, ко-

ји постаје став 1, уместо речи „из чл. 152 до 155" 
Стављају се речи „из чл. 153 до 155". ^ 

Члан 9 
Ллан 152 брише се. 
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Члан 10 
У члану 158 брише се тачка 1, а тач. 2 до 4 

постају тач. 1 до 3. 

Члан 11 . -
Члан 164 мења се и гласи: 
„(I) Решење о признању права на пензију 

по члану 73 став 2 овог закона доноси комисија 
коју оснива републичко извршно веће у смислу 
члана 50 Закона о државној управи, па предлог 
среске комисије чије чланове именује срески на-
родни одбор. Среска комисија даје свој предлог по-
водом захтева осигураника, или поводом предлога 
Савеза бораца или предлога органа, установе од-
носно организације код које је осигураник у рад-
ном односу, поднетог уз пристанак осигураника, а 
на основу података о пензиском и радном стажу 
ооигураника претходно прибављених од надлежног 
завода за социјално осигурање. Решење републич-
ке комисије ј^ коначно. 

(2) Савезна комнена, коју оснива Савезно из-
вршно веће у смислу члана 50 Закона о државној 
управи, може издавати обавезна општа упутства 
за рад републичких и среских комисија у погледу 
критеријума за признавање права на личну пен-
зију по члану 78 став 2 овог закона. 

(3) На основу решења којим је признато пра-
во на личну пензију по ставу 1 овог члана, над-
лежни завод за социјално осигурање одређује сво-
јим решењем пензију која осигуранику припада." 

Члан 12 
У члану 183, у ставу 4 уместо речи „Савезне" 

ставља се реч „републичке". 

Члан 13 
У члану 184 поеле става 2 додају се нови ста-

вови 3 и 4 који гласе: 
„(3) У новом поступку примењују се искључи-

во одредбе овог закона. 
(4) Кад се у новом поступку, услед накнадној 

сазнања или доцнијег наступања чињеница због 
којих долази до примене члана 50 односно члана 
51 овог закона, утврђује постојање услова за сти-
цање права на пензију по овом закону, раздобље 
од 5 година у коме мора бити испуњен одређени 
ра-ши стаж из члана 20 став 1 тач. 2 и 3 односно 
ич члана 114 овог закона рачуна се унатраг од да-
ка испуњења услова за стицање права на пензију. 
Ово важи и кад се у новом поступку накнадно 
утврђују нови периоди пензиског стажа на основу 
којих долази до испуњења услова за стицање пра-
ва на пензију." 

Члан 14 
У члану 218 став 1 после речи „као жртве ф а -

шиогичког терора" додају се речи ,,у смислу чла-
на 249 овог закона". 

Члан 15 
Члан 244 мења се и гласи: 
„(1) Лице које је изгубило право на пензију 

или му је захтев за признање права на пенЗћју од-
бивен по члану 45 ст. 5 или 7 Уредбе из 1952 го-
дине, или по одредбама овог закона — до 31 де-
цембра 1959 године, услед смањивања пензискоГ 
стажа због осуде за кривично дело, осим за кри-
вична дела наведена у члану 51 овог закона, може 
стећи право на личну пензију по овом закону ако 
испуњава ове услове за стицање права на личну 
пензију по овом закону. При утврђивању посто-
јања услова за стицање права на личну пензију 
по овом закону, раздобље од пет година у коме мо-
ра бити испуњен одређени радни стаж из члана' 
20 став 1 тач. 2 и 3 овог закопа рачуна се Унатраг 
од дана испуњења услова зи стицање права на 

личну пензију у смислу члана 21 и уз примену-
члана 22 овог закона. 

(2) Сагласно одредби претходног, става, право 
на личну пензију могу стећи и ранији уживаоци 
пензије који су права из пензиског осигурања из-
губили због губитка држављанства, или због тога 
што су правоснажном пресудом осуђени на казну 
смрти, осим ако Је та казна изречена за кривично 
дело наведено у члану 51 овог закона. 

(3) Чланови породице лица из ст. 1 и 2 овог 
члана могу стећи право на породичну пензију по 
овом закону ако је умрло лице од кога .они изводе 
право на породичну пензију, у погледу пензиског 
и радног стажа, испуњавало услове за личну пен-
зију у смислу става ' 1 овог члана. Ово важи и за 
стицање права на породичну пензију у случајевима 
кад је губитак права на породичну пензију насту-
пио услед тога што су се околности наведене у 
ставу 1 овог члана односиле на чланове породице^ 

- (4) Уживаоцу пензије коме је смањен стаж 
услед осуде за кривично дело, осим за кривична 
дела наведена у члану 51 овог закона, успоставиће 
се на његов захтев раније смањени стаж. 

(5) Права одређена по претходним ставовима 
припадају од првог дана'наредног месеца по подно-
шењу захтева " 

Члан 16 
У члану 249 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Члановима породица лица погинулих, У-

мрлих и несталих у Народнооелободилачкој борби 
или у Шпанском грађанском рату, члановима по-
родица лица погинулих у саставу југословенске 
војске за време рата са непријатељем од 6 до 17 
априла 1941 године, као и члановима породица 
лица која су као жртве фашистичког терора уби-
јена од стране окупатора и његових помагача или 
погинула односно умрла у затвору, концентраци-
оним логорима, логорима ратних заробљенике, ади 
тернацији, на принудном раду или у збеговима, 
признаће се на њихов захтев, право на породичну 
пензију без обзира на дужину пензиског- стажа по-
гинулог односно умрлог лица, ако је ФО лице било 
у радном односу непосредно пре ступања ^ Народ-
ноослободилачку борбу, одласка у Шпански грађан-
ски рат, ступања на војну дужност на којој га је 
затекао рат од 6 до 17 априла-1941 године, односно 
непосредно пре наступања других наведених окол^ 
ности које су проузроковале смрт услед фашистич-
ког терора, или амо Је то лице било у то време ван 
радног односа услед околности из члана 33 овог 
закона." 

После става 1 додаје се нови став 2, који гласи: 
„(2) Право на породичну пензију признаће се 

под условима из претходног става и члановима 
породица лица која су умрла по престанку окол-
ности наведених у ставу 1 овог члана од последица 
проузрокованих рањавањем или болешћу задоби-
веном у Народноослободилачкој борби или Шпан-
ском грађанском рату, рањавањем у рату од 6 до 
17 априла 1941 године, или повредом или болешћу 
за добивеним под осталим околностима наведеним 
у ставу I овог члана, ако је смрт наступила до ис-
тека гочттрге дана по заврнут- у рата.а 

Став који постаје став З, мења се и гласи! 
ЛЗ) Право на породичну пензију у смислу прет-

ходних ставова признаће се члановима породице 
који су на дан 1б маја 1945 године, односно ако је 
смрт лица од кога породица изводи своје право 
на пензију наступила доцније — на дан смрти тога 
лица, испуњавали услове за стицање права на 
породичну пензију по овом закону и ако неки од 
услова за коришћење права на породичну пензију 
по овом закону још траје, а удови и у случају ако 
је тог дана била старија од 40 година или ако је у 
року од једне године рачунајући од тог дана по-
стала неспособна за рад у смислу члана 117 став 
1 тачка I овог закона а таква несоособност још 
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траје, или су у току трајања те неспособности на-
ступиле околности из члана 117 став 5 овог закоЈЈа." 

Став 3 постаје став 4. 
У ставу 4, који.постаје став 5, после речи „из 

члана 194" додају се речи „став 1". 
Став 5 постаје став 6 / 
После става 6 додају се нови ставови 7 и 8 који 

гласе: 
„(7) Не сматрају се жртвама фашистичко? 

терора у смислу става 1 овог члана лица која су 
изгубила живот као грађанске жртве рата услед 
ратних операција. 

(8) Право на породичну пензију по одредбама 
овог члана не може се признати породицама лица 
која су изгубила живот под околностима наведе-
ним у ставу 1 овог члана, али не као жртве фаши-
стичког терора већ" као организовани сарадници 
односно помагачи окупатора, као ни члановима 
породице лица из става 1 овог члана ако је утвр-
ђено да је члан породице био организовани сарад1-
чик односно помагач окупатора (чл. 50 до 52)." 

Члан 47 
После члана 265 додаје се нов члан 265а која 

гласи: 
„(1) Оси гуран ику — учеснику Н аро ди оосло б о д и-

лачког рата (члан 81 став 1 тач. 1, 2 и 8) који је 
ступио у Народноослободилачку борбу пре 9 сеп-
тембра 1943 године, као и учеснику Шпанског гра-
ђанског рата (члан 81 став 1 тачка 4), који има 
најмање 16 година пензионог стажа, од чега нај-
мање 10 година радног стажа (члан ?3 ет. 1 х 4) 
припада право на посебан додатак за еве време док 
се налази у сталном радиом односу и ради са пуним 
редовним радним временом или са радним време-
ном које се по члану 85 овог закона рачуна као да 
је проведено са пуним редовним радним временом. 

(2) Посебан додатак из претходног става одре-
ђује се у висини разлике или одређеног процента 
од разлике између редовне плате и износа основне 
плате X платног разреда ПФ Закону о Јавним слу-
жбеницима зависно од трајања учешћа у Народ но-
ослободилачком рату; и то: 

1) за учеснике од 1941 године и учеснике Шпан-
ског грађанско? рата — у висини од 100-% те ра-
злике; 

2) за учеснике од 1942 године до завршетка рата 
— у висини од 90% те разлике; 

3) за учеснике од 1943 године до завршетка 
рата — у висини од 60% те разлике. 

(3) Право на посебан додатак из претходних 
ставова престаје стицањем права на инвалидску 
пензију као и испуњењем услова за стицање права 
на личну пензију по чл. 19, 20 став 1 или 73 став 
1 тачка 2 овог закона. Овај додатак не припада 
запосленим уживаоцима личне или инвалидске пен-
зије којима се по закону за време запослења испла-
ћује пензија односно ,део пензије. 

(4) Као редовна плата у смислу става 2 овог 
члана узима се код јавних службеника месечни 
износ основне и положајне плате, код радника при-
вредних организација — месечни износ тарифног 
става, а код осталих радника — месечни износ плате, 
са сталним додацима оствареним за рад у редовном 
радном времену. Осигураницима који имају право 
на породичну пензију, износ који им припада на 
име те пензије за време трајања радног односа 
прибраја се износу редовне плате ради обрачуна-
вања висине посебног додатка. 

(5) По престанку радног односа посебан додатак 
припада лицима из става 1 овог члана који имају 
право на новчану накнаду по прописима о матери-
јалном обезбеђењу лица привремено ван радног од-
носа, и то у оном проценту у коме им припада та 
новчана накнада. 

(6) Посебан додатак одређује се у месечном из-
носу и доспева за исплату заједно са платом, а 
исплаћује се из . средстава фонда пензиског осигу-
рања. 

(7) О праву на посебан додатак решава, на 
захтев странке, срески завод за социјално осигу-
рање по поступку предвиђеном л за остваривање 
права на пензију. 

(8) Посебан додатак улази у основ за одређин 
вање материјалног обезбеђења и привремене накн 
наде до запослења по Закону о инвалидском осигун 
рању, као и у основ за одређивање накнаде уместо 
плате по Закону о здравственом осигурању радника 
и службеника. Посебан додатак не рачуна се у 
просечан месечни износ плата на основу ког се 
врши разврставање у осигураничке разреде по 
Закону о пензиском осигурању. 

(9) Уживалац посебног додатка дужан је преко 
органа, установе односно организације у којој је 
запослен пријавити заводу за социјално осигурање 
који му исплаћује посебан додатак сваку промену 
редовне плате (став 4). За подношење пријаве одго^ 
верни су и орган, установа односно организација 
(глава ХИ). 

(10) Право на посебан додатак припада од пр-
вог дана наредног месеца после подношења захтева.4' 

Члан 18 
Одредбе члана 16 овог закона примениће се и 

при решавању по захтевима за признање права 
на породичну пензију на основу члана 249 Закона 
о пензиском осигурању поднетим пре ступања на 
снагу овог закона по којима још није ,донето конач-
но решење, с тим што признато право припада 
од првог дана наредног месеца по подношењу за-
хтева. 

Ако је захтев за признање права на породичну 
пензију по члану 249 Закона о пензиском осигу-
рању одбивен коначним решењем пре ступања на 
снагу овог закона, а по члану 16 овог закона има 
основа за признавање права на породичну пензију, 
захтев се може обновити и решење донети у новом 
поступку по чл. 184 до 188 Закона о пензионим оси-
гурању. 

Одредбе претходних ставова примениће се и 
на уживаоце породичне пензије чија је породична 
пензија преведена по одредбама Закона о пензиском 
осигурању, а на које се односи члан 218 тог закона. 

Члан 19 
По предлозима за признање права на пензију 

по члану 73 став 2 Закона о пензионом осигурању 
које је Савезна комисија примила до ступања на 
снагу овог закона решење ће донети 'Савезна 
комисија у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу овог закона. 

Члан 20 
Право на посебан додатак из члана 17 овог за-

кона припада од првог дана наредног месеца по 
ступању на снагу овог закона, ако је захтев поднет 
у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
овог закона. 

Члан 21 
Одредбе чл. 8, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 и 20 овог закона примењиваће се од дана ступа-
ња на снагу овог закрна. 

Одредбе чл. 1, 2, 7, Ф, 9, 10 и 15 примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Члан 22 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", 
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491, 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНВАЛИДСКОМ 
ОСИГУРАЊУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослав^ е и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Закона о инвалидоком осигура-
њу који је усвојила Савезна народна скупштина 
на седници Савезног већа од 30 јуна 1969 године и 
на седници Већа произвођача од 30 јуна 1959 
године. 

П. Р, бр. 53 
2 јула 1959 године 

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

Претседник 
С ^ народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ 

Члан 1 

У Закону о инвалидском осигурању („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 49/58) у члану 177 став 2 после 
речи: „ако испуњавају услове за стицање права 
на породичну пензију" ставља се тачка и брише 
се остатак текста до краја става. 

Члан 2 
У члану 180 брише се (Лав 2 и ознака „(1)" на 

почетку текста. 

Члан 3 

У члану 208 после става 2 додаје се нови став 
З, који гласи: 

„(3) Кад услед накнадног сазнања или доцни-
јег наступања чињеница долази до примене члана 
50 односно 51 Закона о пензионом осигурању, утвр-
ђивање пензијског стажа врши се у новом поступку 
само кад је у питању право на инвалидску пензи-
ју стечену због инвалид нос ти услед болести или 
повреде ван посла. У овом случају, при утврђива-
њу права на инвалидску пензију, раздобље у ко-
ме мора бити испуњен одређени радни стаж из 
чл. 34 и 36 овог закона рачуна се унатраг од дана 
наступања инвалидност^" 

Досадашњи став 3 постаје став 4. 

Члан 4 
Члан 279 мења се и гласи: 
„(1) Лице које је изгубило право на инвалид-

ску пензију или инвалиднину или му је захтев за 
признање тих права одбивен по члану 45 став 5 
или г Уредбе из 1952 године, или је по овом закону 
до 31 децембра 1959 године изгубило право на ин-
валидску пензију, или му је захтев за признање 
нрава одбивен услед смањивања стажа због пре-
суде за кривично дело, осим за кривична дела на-
ведена у члану 51 Закона о пензиском осигурању, 
може стећи право на инвалидску пензију односно 
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остала одговарајућа права По овом закону ако за сти-ч 
цање тих права испуњава услове по овом закону. 
У овим случајевима, при утврђивању постојања 
услова за стицање права по овом закону, раздо-
бље у коме мора бити испуњен одређени радни стаж 
из чл. 34 и 36 овог закона рачуна, се унатра-г од 
д ^ а наступања инвалидност, примењујући и од-
редбу члана 278 став 2 овог закона! 

(2) Сагласно одредби претходног става, права 
по овом закону могу стећи и лица која су права 
из инвалидног осигурања изгубила због тога што 
су правоснажном пресудом осуђена на казну смрти 
или због губитка држављанства. 

(3) Права одређена по претходним ставовима 
припадају од првог дана наредног месеца по под-
ношењу захтева." 

Члан 5 

Члан 282 брише се. ^ 

Члан 6 
Овај закон ступа на снагу даном 1 јануара 1960 

године. " 

492. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА 
О НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКИХ И СРЕСКИХ 

НАРОДНИХ ОДБОРА и ЊИХОВИХ ОРГАНА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 0 
основама друштвеног и политичког уређења Феде^ 
ративне Народне Републике ЈугДОлавиЈе и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о до-
пуни Закона о надлежности општинских и среских 
народних одбора и њихових органа, који Је усво-
јила Савезна народна скупштина на Седишта Саве-
зног већа од 30 јуна 1969 године и ва седници Већа 
произвођача од 30 Јуна 1959 годила. ^ 

П. Р. бр. 56 
2 јула Л959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О НАДЛЕЖНОСТИ ОП-
ШТИНСКИХ и СРЕСКИХ НАРОДНИХ ОДБОРА 

и ЊИХОВИХ ОРГАНА 

Члан 1 
У. Закону о надлежности општинских и сре-

ских народних одбора и њихових органа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр; 52/57) у члану 9 додаје се 
нови став 2, који гласић 

„Изузетно од бдр^дбе претходног става, на 
тарифу о накнади за екопроприсана грађевинска 
земљишта коЈу доноси народни одбор среза, дава-
ће сагласност републичко извршно веће." 

Члан 2 
Овај закон ступа на снагу асв^ог дана по објава 

љивању х „Службеном листу ФНРЈЛ 

. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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493. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ УВОДНОГ 

ЗАКОНА ЗА ОПШТИ ЗАКОН О ШКОЛСТВУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 0 
основама друштвеног и политичког уређења Феде^ 
ративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава са Закон о из-
мени Уводног закона за Општи закон о школству, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 30 јуна 1959 године. 

П. Р. бр. 57 
2 јула 1959 године 

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

Претседник 
" Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р, 

З А К , О Н ^ 
О ИЗМЕНИ УВОДНОГ ЗАКОНА ЗА ОВГ11 

ЗАКОН О ШКОЛСТВУ 

Члан 1 
У Уводном закону за Општи закон о школству 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 26/58) члан 7 брише са. 

Члан 2 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

494. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О УДРУЖИВАЊУ У 

ПРИВРЕДИ 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о 
изменама и допунама Закона о удруживању у при-
вреди, који је усвојила Савезна народна скупштина 
на седници Савезног већа од 30 јуна 1959 године и 
на седници Већа произвођача од 30 јуна 1959 године. 

П.Р. бр. 52 
2 јула 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УДРУ-

ЖИВАЊУ У ПРИВРЕДИ 

Члан 1 
У Закону о удруживању у привреди („Службе-

ни лист ФНРЈ", бр. 1/58) у члану 7 став 2 бришу се 
речи ,,и саобраћаја". 

Члан 2 
У члану 8 на кра ју уместо тачке ставља се 

запета и додају речи „ако појединим одредбама 

овог закона за стручна удружења појединих грана 
није друкчије предвиђено". 

Члан 3 
У члану 26 тачка 4 брише се, а тач. 5 до 8 по-

стају тач. 4 до 7. 

Члан 4 
Члан 42 мења се и гласи: 
„Мандат претставника друштвене заједнице у 

скупштини и управном одбору коморе траје- две 
године, с тим што се продужује још за две године 
ако надлежни државни органи не именују нове 
претставнике ни у року од три месеца од дана про-
тека рока од две године.14 

Члан 5 
У члану 138 у ставу 1 речи на крају „пољопри-! 

вреде и шумарства и саобраћаја" замењују се ре-
чима ,,и пољопривреде и шумарства". 

Члан 6 
У члану 140 у ставу 3 бришу се речи ,,и саобра-

ћаја". 
У истом члану дода ју ' се три нова става, који 

гласе: 
„За које гр^не или врсте привредних делатно-

сти привредне организације из области саобраћаја 
и привредне организације чија делатност има и 
просветно-културни аиачај могу оснивати посебна 
стручна удружења, одређује Савезно извршно веће. 

Под привредним организацијама чија делатност 
има и културно-просветни значај, у смислу прет-
ходног става, подразумевају се издавачка преду-
зећа,' издавачко-штампарска предузећа, новинска 
предузећа, предузећа за производњу филмова, пре-
дузећа за промет филмова и предузећа за прика-
зивање филмова. 

Савезно извршно веће може одредити да се и 
привредне организације појединих других делатно-
сти, ^ с м и с л у претходног става, сматрају привред-
ним организацијама чија делатност има и про-
светно-кулгтурни значај." 

Члан 7 
У члану 142 став 2 бришу се речи ,,и саобра-

ћаја". 
У истом члану додаје се нови став 4, који гласи: 
„Изузетно, ако привредне организације поједи-

них грана из области саобраћаја не оснују стручно 
удружење, удружење за односну грану или више 
грана може основати и Савезно извршно веће ако 
привредне организације већ нису удружене у за-
једницама." 

Члан 8 
У члану 145 став 2 бришу се речи ,,и саобра-

ћаја". 

Члан 9 
После члана 150 додаје се нови члан Ш а , који 

гласи: 
„Учлањивање у стручна удружења привредних 

организација чија делатност има и просветно-кул-
турии значај обавезно је за сБе привредне органи-
зације и пословна удружења који по својој основној 
делатности припадају гранд за коју је удружење 
основано." 

Члан 10 
После члана 156 додаје се нови члан 15ба, који 

гласи: 
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„Савезно извршно веће може својим прописима 
,одредити да у управљању стручним удружењима 
за поједине гране саобраћаја и стручним удруже-
њем привредних организација чија делатност има 
и просветно-културни значај, учествују и претстав-
к и ^ друштвене заједнице. 

У прописима из претходног става Савезно из-и 
вршио веће одредиће и начин учешћа ових претстав-
ника у органима удружења (трајање мандата, број 
претставника у појединим органима, начин њихо-
вог одређивања итд.)." 

Члан 11 
У члану 158 став 2 бришу се речи ,,и саобраћаја'1! 

Члан 12 
У члану 162 став 2 бришу се речи „или саобра^ 

ћаја". 

Члан 13 
У члану 169 став 1 бришу се речи ,,и саобраћаја,в1 

Члан 14 
У члану 171 додаје се нови став 8, који гласи? 
„Надзор у погледу законитости рада стручних 

удружења привредних организација чија делатност 
има просветно-културни значај, врши Секретари! ат 
Савезног извршног већа за просвету и културу." 

Члан 15 
После члана" 248 додаје се нови члан 248а, коЈД 

гласи: 
„Секретаријат Савезног извршног већа за сао-

браћај и везе одредиће коме ће се предати на 
управљање имовина Савезне саобраћајне коморе, 
која по одредбама овог закона престаје да постоји, 
као и ко ће преузети права и обавезе те коморе.'1 

Члан 16 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

495. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ИЗДАВАЧ-

КИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ИЗДАВАЧКИМ 
УСТАНОВАМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона б 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослазије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Основног закона о издавачким 
предузећима и издавачким установама, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници "Саве-
зног већа од 30 јуна 1959 године и н г седници Већа 
произвођача од 30 јуна 1959 године. 

П. Р. бр. 50 
б јула 1959 године 

Београд 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, ^ 

Петар Стамболић, с4 р, 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНОГ ЗАКО^ 
НА О ИЗДАВАЧКИМ т П Џ Ж Ш Ш А И ИЗДА-

ВАЧКИМ ^ Т А Н б В А М А 

Члан I 
У Основном закону о Издавачким предузећима 

и издавачким установама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 11/55) члан 7 мења се и глаои: 

„Издавачка предузећа удружују ое по пропио 
сима о удруживању привредних организација." 

Члан 2 
У члану 18 додаје се нов став 5, који гласи: 
„Издавачко^ предузеће које се бави пословима 

из претходног става сматраће се као такво ако 
испуњава минималне услове по прописима које до-
носи Секретари!ат Савезног извршног већа за про-
свету и културу у сагласности са савезним Држав-
ним секретари!атом за послове финансија." 

Члан 3 
Члан 23 мења се и гласи: 
„Издавачки савет има н а д а њ е седам чланова^ 
Издавачки савет чине чланови које из реда 

културних, научних, просветних и драгих јавних 
радника именује оснивач с обзиром на врсту изда^ 
вачке делатности којом се предузеће бави и члано-
ви које бирају заинтересоване друштвене, културне^ 
стручне, привредне и друге организације и уста-
нове. 

Директор предузећа је члан издавачког савета 
по положају. 

Правилима предузећа одређује се укупан број 
чланова савета, број чланова које именује оснивач, 
број чланова које бирају заинтересоване друштве-
не, културне, стручне, привредне и друге органи-
зације и установе, као и које организације и у с т ^ 
нове бирају члановЈ савета по претходно прибав-
љено! њиховој сагласности." 

Члан 4 
После члана 23 додаје се нов члан 23а, који 

гласи: 
„Ако Је издавачко предузеће основала привред-

на организација, друштвена организација којој из-
давачка делатност Јгије Један од основних задатака, 
или група грађана, оснивач именује одређени број 
чланова издавачко^ савета у сагласности са репу-
б л и ч к а ! саветом надлежним за послове културе. 
'Ако ова! савет у року од 30 дана од пријема акта 
о именовању^ чланова издавачког савета не стави" 
своје примедбе, сматра се да је дао сагласност. Ре-
публички савет надлежан за послове културе може 
давање ове сагласности пренети на савет среског 
народног одбора надлежан за послове културе/ ' 

Члан 5 
Члан 24 м ш се и гласи: 
„Чланови еддавачког савета именују се одно-

сно бирају на две године. 
Оснивач односно организација или установа 

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

Члан 6 
Члан 25 мења се и гласи: 
„Издавачки савет из своје средине бира пред-

седника. 
Директор Издавачког предузећа не може бити 

биран за претседник. 
Претседник припрема, сазива и преседана 

седницама издавачког савета^ У припремању сед-
ница пр ет сед ни ку помаже директор предузећа. 

I 
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Претседник сазива седнице^ издавачког савета 
по својој иницијатива или на захтев једне трећине 
чланова издавачког савета или директора преду-
зећа. 

Издавачки савет пуноважно решава ако је на 
седници присутно више од Половине чланова, а 
решења доноси већином гласова присутних чла-
нова. 

Издавачки савет може донети пословник о ово-
ме раду." 

Члан 7 
Члан 26 мења се и гласи: 
„Издавачки савет врши следеће послове: 
1) саставља програм издања предузећа по сво-

јој иницијативи или на предлог управног одбора 
предузећа; 

2) даје мишљење о приоритету издавања поје-
дин-их дела из програма издања; 

3) предлаже, у сагласности са радничким са-
ветом, поједина издања за дотирање из фонда за 
унаггређивање издавачке делатности; 

4) даје мишљење радничком савету предузећа 
о употреби средстава која предузећу остају од са-
везног пореза на добит привредних организација; 

5) даје мишљење радничком савету предузећа 
о дотирању појединих издања из средстава пре-
дузећа. 

Издавачки савет може раеправљати и о дру-
гим питањимр која су везана за остварење програ-
ма издања и о њима давати своје мишљење и пре-
длоге радничком савету, управном одбору и дирек-
тору предузећа." 1 

Члан 8 у 
После члана 26 додаје се нов члан 26а, који 

гласи: 
Издавачки савет је дужан да образложи уно-

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

несе оснивачу предузећа извештај о своме раду." 

Члан 9 
У члану 28 став 2 брише се реч „републичко" 

испред речи „удружење". 
Додаје се нов став 4 који гласи: 
„Приликом решавања с п о р н у питања из ста-

ва 1 овог члана на седнице арбитражну комисије 
обавезно се позивају претставници које одреди из-
давачки савет и раднички савет предузећа. Ови 
претставници могу учествовати у раду комисије 
али без права одлучивања." 

Члан 10 
У члану 35 став 8 мења се и гласи: 
„Републички савет односно савет аутономне је-

динице надлежан за послове културе именује 
управни одбор фонда за унапређивање издавачке 
делатности. Чланове управног одбора фонда савет 
именује из реда својих чланова, 'културних," науч-
них, просветних и других јавних радника, чланова 
издавачких савета и из реда радника и службени-
ка изд^ чких предузећа." 

У истом члану додаје се нов став 4, који гласи: 
„Управни одбор врши распоред и додељивање 

средстава из фонда за унапређивање издавачке де-
латности Иа основу општих смерница о дотирању 
појединих врста литературе које утврђује репу-
блички савет надлежан за послове културе." 

Члан 11 
Овлашћују се законодавни одбори Савезног 

већа и Већа произвођача Савезне народне скуп-
штине да утврде пречишћени текст Основног зат 
кона о издавачким предузећима и издавачким 
установама 

Члан 12 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ"^ 

496. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ,И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИНУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о вину, који је усвојила Савезна 
народна скупштина на седници Савезног већа од 
30 јуна 1959 године и на седници Већа произвођача 
од 30 јуна 1959 године. 

П. Р. бр. 54 
2 јула 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИНУ 

Ч л а н ' 1 
У Закону о вину („Службени лист ФНРЈ", бр. 

-81/57) у члану 8 став 4 мења се и гласи: 
„Одобрење за додавање концентрисрне шире по 

ставу 2 овог члана даје републички орган упрг^е 
надлежан за послове робног промета, у сагласно-
сти са републичким органом управе надлежним за 
послове пољопривреде. Одобрење се даје на основу 
мишљења уста,нове из члана 50 о^ог закона." 

Члан 2 
У члану'30 став 1 мења се и гласи: 
„Специјална вина могу производити само при-

вредне организације које за то имају посебно одо-
брење и-^ато од републичког органа управе над-
лежног за послове робног промета, у сагласности 
са републичка! органом управе надлежним за по-
слове пољопривреде." 

Члан 3 
После члана 39 додаје се нови члан 39а., који 

гласи: 
„Послове винарске инспекције који се односе 

на промет вина и других прерађевина од грожђа 
и вина, као и на промет средстава и материја за 
производњу и прераду грожђа и вин^ и њихових 
прер ,ђевина, врше органи тржишне инспекције. 

Поред послова из претходног става, органи 
тржишне инспекције врше надзор над придржа-
в а н ^ ! одредаба о забрани заслађивања шире и 
кљуна додавањем шећера ' односно концентрисане 
шире (члан 8), о забрани употребе шећера у прои-
зводњи вина (члан 9), о забрани држања шећера у 
пословним просторијама (члан 11) и о праву на 
производњу епецијалних вина (члан 30). 

Члан 4 
У члану 54 став 1 на крају тачке 12 уместо 

тачке ставља се тачка и запета, и после ње додаје 
се нова тачка 13, к о р гласи? 
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„13) ако се бави прометом вина, а не испуњава 
услове прописане овим законом." 

У ставу 2 уместо „до 50.000" ставља се „до 
100.000". 

Члан 5 
Члан 56 брише се, 

% Члан 6 
После члана 63 додаје се нови члан 63а, који 

гласи-
„Одобрења издата на основу члана 8 став 4 

овог закона престају да важе 15 августа 1959 годи-
не, а одобрења издата на основу члана 30 став 1 
овог закона престају да важе 15 септембра 1959 
година " 

Члан 7 
Овај закон ступа на' снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ", 

497, 

На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 30 јуна 1959 године и на седници Већа 
произвођача од 30 јуна 1959 године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕДНИХ 

РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

1. Из средстава привредних резерви федера-
ције ја се образују сходно одредби тачке 1 главе 
ХХТ Савезног друштвеног плана за 1959 тодићу, 
дс -^љује се без обавезе враћања, и то: 

Милиона 
1) Савезном буџету за 1959 годину: динара 

а) обезбеђење средстава за исплату ре-
греса у привреди — — — — — 2,560 

б) за потребе нуклеарне енергије — — — 1.800 
в) за повећање буџетске резерве Саве4-

зног буџета за 1959 годину — — — 1.000 

2) Општем инр°'Стиционом фонду: 
а) за давање инвестиционих зајмова за 

реконструкције за привредне организа-
ције одређених грана индустрије — — 1.000 

б) за давање инвестипионих зајмова без 
конкурса за набавку одређене домаће 
опреме сериске производње — — — 9.500 

в) за давање инвестиционих зајмова у ин-
дустрији и рударству — — — — 6.000 

3) За изградњу моста преко Саве у За -
гребу код Трња — — — — — ?00 

2. Ближе прописе за извршење одредаба под 
1а), 16) и 2а), а по потреби и под 2в), претходне 
тачке донеће Савезно извршно веће, а за извршење 
одредаба претходне тачке под 3 савезни Државни 
секретаријат за послове финансија. 

Опрему и услове одобравања зајмова из сред-
њ е г а предвиђених под 26) претходне тачке утвр-
диће савезни Државни секретари јат за послове ф и -
нансија у сагласнрсти са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове робног промета 

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

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 51 
2 јула 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, Савезног већа. 
Пашко Ромац, с. р. Др Младен Ивековић, с р. 

498. 

На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 30 јуна 1959 године и на седници Већа 
произвођача од 30 јуна 1959 године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРДИ УРЕДБЕ О ДОПУНИ УРЕДБЕ О 

ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ ЗАДРУГАМА 

Потврђује се Уредба о допуни Уредбе о земљо-
радничким задругама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 22/59К коју је Савезно извршно веће донело на 
основу овлашћења из тачке II Одлуке о потврди 
уредаба Савезног извршног већа и о даљем раду 
на припреми закона о привредном систему („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. ^8/54). 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 53 
2 Јула 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с, р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. Др Младен Ивековић, с. р, 

499. 
На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 

основама друштвеног Ј̂  политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 30 јуна 1959 године и на седници Већа 
произвођача од 30 јуна 1959 године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСТУПАЊУ ДОПРИНОСА 
ИЗ ДОХОТКА и ЗЕМЈБ ДРИНЕ ПРИВРЕДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

1. У Одлуци о уступању доприноса из дохотка 
и земљарине привредним организацијама одређе-
них делатности („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57 
и бр. 48/58) у тачки 6 додаје се нови став 2. који 
гласи: 

„Туристичка предузећа уносе у своје фондове 
из дела дохотка који одговара износу доприноса 
из дохотка привредних организација - - 60°/о." 
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Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4, а у ставу 
4 уместо речи: „става X" стављају се речи: „ст. 1 и2цФ 

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

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 52,-
2 јула 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. Др Младен Ивековић, с, р. 

500. 

На основу члана 2 одељак I под а) тачка 48 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), члана 16 Уредбе о 
краткорочним кредитима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 31/56) и тачке I под 1 под а) Одлуке о утврђи-
вању надлежности савезног државног секретара за 
послове финансија за доношење прописа о стопама 
камате на краткорочне кредите и стопама камате 
на средства уложена код банке („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 5/57 и 15/58), савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д В У 
0 ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТА 
ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ ЗАДРУГАМА ЗА ДАВАЊЕ 
АВАНСА ИНДИВИДУАЛНИМ ПОЉОПРИВРЕД-
НИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ЗА КУПОВИНУ ПШЕ-
НИЦЕ РОДА 1958/59 ГОДИНЕ СА ДОЦНИЈИМ 

РОКОМ ИСПОРУКЕ 

1. У Наредби о одобравању кредита земљорад-
ничким задругама за давање аванса индивидуал-
ним пољопривредним произвођачима за куповину 
пшенице рода 1958/59 године са доцнијим роком 
испоруке („Службени лист ФНРЈ", бр. 25/59) у 
тачки 4 уместо „6%" ставља се „1%". 

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

Бр. 08-13889/2 
1 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

За послове финансија, 
Никола Минчев, с.р. 

. 501. 

На основу члана 24 став З, у вези са чланом 
3 став 1 под 5 Уредбе о зајмовима за инвестиције 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), савезни Др-
жавни секретари јат за послове финансија, у спо-
разуму са савезним Државним секретаријатом за 
послове робног промета, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ДА-
ВАЊУ ЗАЈМОВА БЕЗ КОНКУРСА ЗА НАБАВКУ 

ОДРЕЂЕНЕ ОПРЕМЕ 
1. У Наредби о давању зајмова без конкурса за 

набавку одређене опреме („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 35/57, 41/57, 52/57, 14/58, 26'58, 30/58, 40/58 И 6/59) 

у тачки 3 после става 2 додаје се нови став З, који 
гласи: 

„Зајмови за набавку производа за потребе тр-
говине и угоститељства из групе производа У Ш 
Списка из тачке 1 став 2 ове наредбе дају се са 
роком враћања до 5 година." 

2. У тачки 5 на кра ју текста под б) уместо тач-
ке ставља се тачка и запета и после њега додаје са 
нови текст под в), који гласи: 

,,в) за производе за потребе трговине — оник 
зајмотражиоцима у трговини који послују по си-
стему самопослуживања, тржницама на велико и 
робним кућама." 

3. У тачки в после става 4 додаје се нови став 
5, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 1 ове тачке, изноа 
траженог зајма за куповину производа за потреба 
трговине и угоститељства не може бити мањи ОЈЖ 
2 милиона динара." 

4. После тачке 9 додаје се нова тачка 9а, која 
гласи: 

„9а. Југословенска инвестиционе банка наста-
виће са давањем зајмова, с тим да зајмотражилац 
полаже део куповне цене из сопствених средстава 
у висини предвиђеној у Списку производа машино-
градње сер неке израде који се могу продавати на 
средњорочне кредите у смислу Наредбе о давању 
зајмова без конкурса за набавку одређене опреме,-
из тачке 3 Наредбе о изменама и допунама Наредба 
о давању зајмова без конкурса за набавку одређене 
опреме („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59), оним з а ј -
мотражиоцима који су захтев за зајам поднели 
Банци до 30 јуна 1959 године, а зајмови им нису 
одобрени услед недостатка средстава." 

5. Списак производа машиноградње сериске и -
зоаде који се могу поодавати на. средњорочне кре-
дите у смислу Наредбе о .давању зајмова без кон-
курса за набавку одређене опреме, који је саставни 
део Наредбе о давању зајмова без конкурса за' 
набавку одређене опреме, мења се и гласи: 

„ С П И С А К 
ПРОИЗВОДА МАШИНОГРАДЊЕ СЕРИСКЕ ИЗРА-
ДЕ КОЈИ СЕ МОГУ ПРОДАВАТИ НА СРЕДЊОЈ 
РОЧНЕ КРЕДИТЕ У СМИСЛУ НАРЕДБЕ О Д А В А -
Њ У ЗАЈМОВА БЕЗ КОНКУРСА ЗА НАБАВКУ 

ОДРЕЂЕНЕ ОПРЕМЕ 

Проценат 
Редни Група производа прве уплате 

број при куповини 

1 2 3 

I Текстилне машине 30% 
1 Машине за бојење 
2 Машине за дублирање предива 
3 Машине за ваљање 
4 Ткалачки развоји 10% 

II Машине и уређаји за 
производњу грађевинског 

материјала 20% 
1 Мешалице за блато 
2 Млинови за млевење земље 
3 Млин за одвајање камена од земље 
4 Кружни додавач за земљу 
5 Резачи столова 
6 „Ого-кули" транспортна колица 
7 Вагонети за циглу и цреп 

III Машине и уређаји за 
индустрију коже 20% 

1 Машине за разбијање ђонског 
Брата 

2 Машине за ломљење лица 
3 Машине за скидање месине 
4 Машине за бушење коже 
5 Машине за четкање коже 
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6 Пресе за пеглање коже 
7 Машине за глачање коже 
8 Сушаре за кожу 

IV Машине и уређаји за 
прехранбену и хемиску 

индустрију 20% 
1 Пекарске машине (ако нису ком-

плетна постројења) 
V Машине за млинску ин-

дустрију " 20% 
1 Елеватори 
2 Пекарске пећи 
3 Млински триј ери 
4 Уређаји за пнеуматски транспорт 
5 Аутомати за млевење 

VI Саобраћајна возила 30% 
1 Камиони 
2 Кипери 
8 Аутобуси 
4 Аутобуске т а с и је 
5 Тролејбуси за градски саобраћај 15% 

Кад производе из ред, броја 3 и 4 
ове групе производа набављају 
предузећа градског саобраћаја 15% 
Кад производе из ред. броја 3 ове 
групе производа ^набављају тури-
стичке привредне организације 15% 
Производе из ред. броја 5 ове групе 
производа могу набављати само -
предузећа градског саобраћаја, под 
условом да се набавка врши из 
залиха које постоје на дан сту-
пања на снагу ове наредбе, 

VII Производи електро-
ни дустр ије 30% 

1 Кинопројектори 
VIII Производи за потребе 

% трговине и угоститељства 30% 
1 Расхладни уређаји: 

1) затворене и отворене витрине 
са агрегатом 

2) конзерватори са агрегатом 
3) фрижидери и фрижидери ормани 

2 Камиони-хладњаче за међумесни 
саобраћај 10%" 

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

Бр. 07—14171/1 
ВО јуна 1959 године 

Београд 

502. 
На основу члана 70 тачка 4 Уредбе о трговин-

ом^ делатности и трговинским предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
81/57, 64/57, 12/58 и 16/58) и члана 8 одељак I под 
а) тачка 8 алинеја 4 Уредбе о преношењу послова 
у надлежност савезних и републичких органа 
управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), 
савезни Државни секретаријат за послове робног 
промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБАВЕЗНОЈ ИСПОРУЦИ ЧЕЛИКА ЗА ПОТРЕ-

БЕ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА 
'1. Произвођачи челика — ваљаног, вученог и 

Кованог — дужни су произведем количине челика 

испоручити одређеним потрошачима под услов,ила 
и на начин који су прописани овом наредбом. 

Одредба претходног става односи се и на уво-
знике челика, у погледу увезених количина челика. 

2. Расподелу челика из тачке 1 ове наредбе на 
одређене потрошаче врши Дирекција за сировине, 
на основу предлога посебне стручне комисије, која 
се образује при тој дирекцији. 

Комисију из претходног става сачињавају прет-
етавници: савезног Државног секретаријата за по-
слове робног промета, Секретаријата Савезног из-
вршног већа за индустрију, Комитета за спољну 
трговину, Дирекције за сировине, Савезне инду-
с т р и ј е коморе, Савеза трговинских комора Југо-
с л а в ^ е и Удружења југословенских железара. 
Претседник комисије је претставник Секретаријата 
Савезног извршног већа за индустрију. 

Као потрошачи у смислу ове наредбе сматрају 
се пој ед ице гране привреде (војна индустрија, 
индустрија бродоградње, машиноградња, метало-
прерађивачка индустрија, индустрија мотора, ин-
дустрија пољопривредних машина, саобраћај, гра-
ђевинарство, трговина на велико итд.). 

3. Количине челика додељене појединој при-
вредној грани расподељују се на предузећа те гране 
према договору између тих предузећа поетигнутом 
у удружењу односно комори образованим за од-
носну грану привреде. Ова предузећа закључују 
уговоре о куповини и продаји челика са произво-
ђачима односно увозницима челика 

4. Произвођачи и потрошачи челика дужни су, 
доставити Дирекцији за мировине, на њен захтев, 
податке о производњи, испорукама, потрошњи и 
залихама челика. 

Одредба претходног става, односи се и на уво-
знике челика. 

5. При расподели челика на поједине потро-
шаче у 1959 години, узеће се у обзир и количине 
челика испоручене тим потрошачима у 1959 години 
пре ступања на снагу ове наредбе. 

6. Ова наредба ступа иа, снагу даном објавл^и-
вања у „Службеном листу ФНРЈ" 

Бр. 3188/1 
29 јуна 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с р. 

503. 

На основу члана 43 став 1 Основног закона о 
заштити од пожара („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/56), савезни Државни секретари јат за унутрашње 
послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАНДАРДА 
ЗА РУЧНЕ АПАРАТЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

1. Усвајају се југословенски стандарди за ручне 
апарате за гашење пожара донети Решењем о југо-
словенским стандардима за ручне апарате за га-
шење пожара („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/59), а 
објављени у посебном издању Савезне комисије за 
стандардизацију које чини саставни део поменутог 
ремења, 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
вање V , Сл\'жбеном листу ФНРЈ". 

Бр. 14937/1 
25 јуна 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола- Минчев, с. р. 
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504. 
На основу члана 254 став 2, у вези са чланом 

279 тачка 2 и чланом 293 тачка 2 Закона о јавним 
службеници^ („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), Секретаријат Савезног извршног већа 
за просвету и културу, у сагласности са Секрета-
ри ј атом Савезног извршног већа за општу управу, 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ОЦЕЊИВАЊУ СЛУЖБЕНИЦА СА ЗВАЊИМА 
СЛУЖБЕНИКА НАУЧНИХ УСТАНОВА И УСТА-

НОВА У ОВЛАСТИ КУЛТУРЕ 

I Опште одредбе 
Члан 1 

Службеници са звањима службеника научних 
установа и установа у области културе (чл. 270 и 
280 Закона о јавним службеницима) који раде у 
научним установама чи установама у области културе 
оцењују се по одредбама овог правилника. 

Одредбе овог правилника примењују се и на 
службенике са звањима службеника научних уста-
нова који раде у другим установама које нису 
научне али у'-којима могу постојати та звања, као 
и на службенике са звањима службеника установа 
у области културе који раде у државним органима 
и у другим установама у којима могу постојати та 
звања. 

Члан 2 
Не оцењују се старешине научних установа и 

установа у области културе које поставља извршно 
веће односно орган који оно одреди, као и службе-
ници са изборним звањима. 

Члан 3 
Службеници из члана 1 овог правилника који 

у току календарске године нису били на дужности 
више рд шест месеци (службеници на боловању, на 
отсуству без плате, на специјализацији, удаљени од 
дужности и др.), неће се оцењивати за ту годину. 

Службеници из претходног става осим оних 
који су удаљени од дужности могу се унапредити 
у виши платни разред ако за то унапређење испу-
њавају остале услове из Закона о јавним службе-
ницима и других прописа. За годину за коју нису 
били оцењени, узима се за ове службенике у обзир 
општа оцена из претходне године. 

Одредба претходног става односи се и на слу-
жбенике удаљене од дужности у случају примене 
члана 114 став 3 Закона о јавним службеницима. 

Одредба става 1 овог члан не односи се на слу-
жбенике који су били отсутни по службеном послу. 

II Органи за оцењивање 

Члан 4 
Оцењивање службеника из члана 1 став 1 овог 

правилника врши комисија за оцењивање (у даљем 
тексту: комисија). 

Комисија се, по правилу, састоји од три члана. 
Комисију образује старешина установе, који је 
уједно и претседник комисије. Други члан комисије 
је стручно лице у односу на струку службеника 
који се Оцењују и њега одређује старешина уста-
нове. Трећег члана комисије одређује савет научне 
установе односно одговарајући орган друштвеног 
управљања установе у области културе из својих 
редова. Ако у појединој установи у области културе 
није образован орган друштвеног управљања, тре-
ћег члана одређује савет народног одбора надле-
жан за послове културе из реда својих чланова или 
културних и јавних радника. 

У установама у области културе које по оргач 
низационим прописима имају колегијум, оцењиван 
ње врши комисија коју сачињава колегијум органац 

^ Члан 5 
За установе у области културе које имају мање 

од пет службеника, савет општинског односно сре-
ског народног одбора надлежан за послове културе 
може образовати комисију од три члана за једну 
или више таквих установа. Ако је образована за-
једничка комисија за више таквих установа, као 
трећи члан у раду комисије учествује лице које 
се бира из реда чланова савета установе односно 
одговарајућег органа друштвеног управљања уста-
нове у области културе чији се службеник оцењуј е̂  

Члан 6 
Чланове комисије који подлеже оцењивању 

оцењује старешина установе. 
Претседника комисије који је и старешина 

установе у области културе, према којој право 
оснивача врши народни одбор, ако подлежи оце-
њивању, оцењује посебна комисија од три члана,-
коју образује одговарајући савет општинског одно-
сно среског народног одбора надлежан за послове 
културе. За установе према којима право оснивача 
врши републички или савезни орган, ову комисију 
образује секретари јат републичког савета за кул-
туру. 

Члан 7 
Комисије из претходних чланова образују се 

до краја децембра сваке године. 
Решењем о образовању комисије одређују се и 

заменици чланова комисије. 
Дужност члана комисије је обавезна. 

Члан 8 
Решењем о образовању комисије одређује се и 

секретар комисије, у чију дужност спада вршење 
свих послова у вези са радом комисије. За секре-
тара одређује се, поправилу , један од чланова ко^ 
мисије. У установама са већим бројем стручног 
особља, може се за секретара одредити секретар 
установе или други службеник. 

Члан 9 / 
На изузеће чланова комисије примењују се од-

редбе Закона о општем управном поступку. 
Захтев за изузеће чланова комисије може по-

ставити вћаки члан комисије и лице које се оце-
њује. 

О Захтеву за изузеће члана комисије решава 
старешина односно орган који образује комисију. 
О изузећу претседника комисије решава надлежни 
савет општинског односно среског народног одбора 
надлежан за послове културе односно секретаријата 
републичког савета за културу. 

Против закључка о изузећу није. допушт?на 
жалба. 

Члан 10 
Службенике са звањима службеника научних 

установа који раде у установама које нису научне,-
оцењује комисија установе у којој раде, а службе-
нике са звањима службеника установа у области 
културе који раде у државним органима, оцењује 
комисија за оцењивање тог органа образована пре-
ма одредбама Правилника о оцењивању службеника 
органа државне управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 51/58). 

III Оцењивање 
Члан 11 

џ Оцењивање службеника врши се у прва три 
месеца текуће године за протеклу годину. 
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Оцењивање обухвата попуњавање упитника и 
спровођење даљег поступка оцењивања све до да-
вања односно саопштавања коначне опште оцене. 

Члан 12 
Оцењивање службеника заснива се на пода-

цима које даје непосредни старешина, а непосред-
них старешина на подацима које даје старешина 
установе. За старешину установе, ако подлежи оце-
њивању, податке даје претседник комисије из чла-
на 5 односно читана 6 овог правилника. 

Подаци се дају попуњавањем упитника према 
обрасцу који чини саставни део овог правилника. 

Непосредни старешина односно лице које даје 
податке дужно је попунити упитник најдоцније до 
краја јануара и до истека тог рока доставити "га 
претседник комисије. 

Решењем о образовању комисије одређују се 
истовремено и непосредне стареилше односно лица 
која су дужна полугом упитник. 

Члан 13 
У погледу попуњавања упитника и давања оп-

ште оцене, на службенике из члана 1 овог правил-
ника примењују се сходно одредбе чл. 27—35 (осим 
члана 34 став 4) Правилника о оцењивању службе-
ника органа државне управе. 

Општа оцена „нарочито се истиче" може се дати 
ако су у одељку И, упитника убележени за службе-
нике одговори у колони ,,А" на питања од 1 до 9. 
Ако се оцењује службеник за кога се убележава^ 
подаци у одељак III упитника, оцена , нарочито се 
истиче" може се дати ако су и на та питања сви 
одговори унети у колону ,,А". ^ 

Члан 14 
За све службенике научних установа и уста-

нова у области културе коти се оцењују по одред-
бама овог правилника уводи се евиденција о оце-
нама, која се води по звањима и по врстама оцена. 

Орган управе општинског наводног одбора на-
длежан за послове културе дужан је увести еви-
денцију о оценама за све службенике установа V 
области културе према којима тај одбор врши пра-
ва оснивача (општинска евиденција). Орган управе 
среског народног одбора надлежан за послове на-
уке и културе дужан је увести ову евиденцију за 
све службенике научних установа и установа у 
области културе према којима тај одбор врши права 
оснивача. Секретаријат републичког савета за нау-
ку и културу дужан је увести ову евиденцију за 
СЕе службенике научних установа и установа у 
области културе према којима надлежни републич-
ки односно савезни орган врши права оснивача. 

Евиденцију о оценама за службенике са зва-
њем службеника научних установа и установа у 
области културе који се налазе у служби у Југо-
словенској народној армији води комисија која се 
образује у Државном секретара ату за послове на-
родне одбране (члан 16 став 2 Закона о јавним 
службеницима). 

За службенике са звањима службеника научних 
установа и установа у области културе који раде у 
другим установама односно у државним органима 
евиденцију по звањима и по врстама оцена воде 
органи предвиђени прописима за оцењивање слу-
жбеника органа државне управе. 

Члан 15 
Орган управе општинског народног одбора на-

длежан за послове културе дужан је сређене по-
датке евиденције о оценама доставити органу управе 
среског народног одбора надлежном за послове 
културе, који ће са својом евидентном устројити 
јединствену евиденцију за цео срез (среска еви-
денција). 

Број 27 — Страна 687 

Орган управе среског народног одбора на ;:е-
жан за послове науке и културе дужан је сређене 
податке среске'евиденције о оценама доставити сз-
кретаријату републичког савета за науку и кул-
туру, који ће са својом евиденцијом устројити те-
динствену евиденцију о оцењивању за народну ре-
публику (републичка евиденција). 

Заинтересовани савезни орган управе може од 
секретаријата републичког савета за науку и кул-
туру тражити податке евиденције о оценама за сие 
службенике научних установа и установа у обла-
сти културе према којима савезни орган врши права 
оснивача. 

Члан 16 
Савет среског наЈродног одбора надлежан за 

послове науке и културе по завршеном оцењивању 
размотриће резултате оцењивања у научним уста-
новама и установама у. области културе на подручју 
среза према којима срески и% општински народни 
одбор врши права оснивача, а на основу података 
среске евиденције. Републички савет за науку и 
културу размотриће резултате оцењивања у науч-
ним установама и установама у области културе 
према којима надлежни републички односно саве-
зни орган виши право оснивача. 

Ако савети из претходног става утврде да кри-
теријуми са оцењивање нису правилно примењени 
оп стране појединих комисија, донеће закључак да 
се изврши ревизија оцењивања. Савет ће обавезно 
донети овакав закључак ако број оцена „нарочито 
се истиче" прелази 10% од броја свих' службеника 
оцењених од поједине комисије. 

Ревизију оцењивања виши проширена комисија. 
Одлука проширене комисије донета у ревизи-

оним поступку, коначна је. 

Члан 17 
Коначна општа оцена службеника уноси се у 

његов персонални лист. ' 
У ствари која се односи на оцењиване службе-

ника не може се водити управни спор. 

Члан 18 
Оцењивање управних, канцелариских и рачу-

новодствених службеника научних установа и уста-
нова у области културе врши комисија установе 
према одредбама Правилника о оцењивању службе-
ника органа државне управе. 

IV Прелазне и завршне одредбе 

Члан 19 

Оцењивање службеника научних установа од-
носно установа у об пасти културе за 1958 годину 
има се извршити најдоцније у року од три месеца 
од дана ступања ^а снагу овог правилника. 

Члан 20 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 1452/16 

12 јуна 1959 године 
Београд 

Секретар 
за п-р освету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р. 
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(Образац упитника 

Година -

етф. 1) 

Установа 

У П И Т Н И К 

I. Општи подаци 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

'9. 

10. 

11. 

Поро дин го и рођено име 
службеника: 

Звање: Врста: 

Година 
рођења: 

Радету 
стаж: " 

Школска 
спрема: 

Назив 
радног места: 

Сажет опис послова које је 
во шио у току године. 

Откада ради на пословима 
за које се оцењује: 

Курсеви, семинари, испити, 
опецијализација у току године: 

Одликовање, похвале, награде 
у току године: 

Д пецин линоке 
казне: 

Колико је дана отеустзовао 
у току године, и зашто: 

Подаци о хонорарне^ раду 
у току године: 

(стр. -2) 
II ПОДАЦИ О СТРУЧНОМ ЗНАЊУ, УМЕШНОСТИ 

. У РАДУ И ЗАЛАГАЊУ 

В 

1) Одлично по-
знаје посло-

ве струке. 
2) Са успехом 

је извршио 
све задатке 
у току годи-
не. 

3) Има потпуну 
самосталност 
у раду и 
правилно ра-
суђује. 

4) Метод рада 
му је одли-
чан 
р амонници ј а -
тиван је у 
раду. 
Нарочито се 
залаже на 
послу и при-
хвата све за-
датке. 

5) 

6) 

Недовољно по-
зна је послове 
струке. 

Поверене задат-
ке није са успе-
хом извршио. 

Нема самостал-
ности у раду, пи-
та за савет и 
кад не би тре-
бало. 

Нема 
раду. 

метода у 

Нема иницијати-
ве у раду. 

Често се мора 
потстрекавати на 
рад, задатке не 
прихвата радо. 

А Б В Г 

ЗА О Ц Е Њ И В А Њ Е С Л У Ж Б Е Н И К А СД, З В А Њ И М А 
С Л У Ж Б Е Н И К А НАУЧНИХ УСТАНОВА ОДНОСНО 

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

Платни 
разред: 

7) Тачан је и 
уредан на по-
слу и истиче 
се дпеци п ли-
к о в н о ш ћ у 

8) У свом струч-
ном усавр-
ш а в а н ^ по-
стиже вт'дне 
резултате 

9) На унапређи-
вању службе 
постиже вид-
не резултате. 

10) Према прет-
псстављени-
м" има пра-
вилан од нис, 
погодан ј е з а 
сарадњу. 

11) Према оста-
. лим службе-
ницима има 
правилан од-
нос. 

12) Са странкама 
је предусре-
тљив и так -
тичан. 

Није тачан ни ,у-
редан на послу, 
нити се истиче 
ДИСЦИЈП лин ов ан о -
шћу. 

Не ради на свом 
стручном усавр-
шаеању. 

Не оади на уна-ч 
пребива-њу слу-, 
жбе. 

Однос према 
претпостављеци-
ма даје повода 
за примедбе. 

Однос према о-
сталим служба ир-
цима да је повода 
за примедбе. 

Није погодан за 
рад оа странка-
ма. 

(отр. 3) 
1П. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

СПОСОБНОСТИМА 

1) Одлично ор-
ганизуј з руд 

подређених, 
тако да је 
његова радна 
јединшта(гру-
па) дала ван-
редне резул-
тате. 

2) Према подре-
ђеним слу-
ж бени цима и -
ма правилан 
однос, пружа 
им у раду 
стручну по-
моћ и у ж и -
ва код ших 
углед. 

У организација 
рада није пости-
гао видне резул-
тате. 

Однос према под-
ређеним служб ет-
ницима да је че-
сто повод а за при-
медбе, нити тим 
слу ж бени-цим а 
пружа у раду 
стручну помоћ. 

IV. Посебни подаци 

-19 Упитник попунио, 

(потпис непосредног старешине) 

(потпис службеника) ч 

Одлука комисије за оцењивање 
Општа оцена 

Претседник комисије, 
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Предња оцена ми је саопштена 19 

(потпис службеника кој.и је оцењен) 
Одлука проширене комисије за оцењивање 

Општа оцена 

Претседник комисије, 

(потпис службеника)4 

Одлука проширене комисије за оцењивање 
Јчлан 16 правилника)^ 

, Општа оцена — 

Претседник комисије, 

(потпис службеника) 

(стр. 4) 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 
1. У рубрику 5 одељка I убележавају се они 

послови које је службеник претежно вршио у току 
године, као и сви значајнији задани на којима је 
радио сам или у комисији. 

2. Подаци у рубрикама одељка II дају се на тај 
начин што се у одговарајуће колоне (А, В, В, Г) 
ставља знак ,,Х". 

,,А" — значи да службеник одговајра у потпу-
ности опису датом с леве стране и да по том кри-
териј уму заслужује оцену: „нарочито се истиче'. 

„ ,,Г'1 — значи да је службеник такав да за њега 
важи опис с десне стране, тј. да он по питању из 
одређене рубрике не задовољава. 

„Б" — значи да је службеник таквих квалитета 
да за њега отпис с леве стране важи само делимично, 
али да се ипак ,,,истиче" у односу на -просе-чне слу-
жбенике. 

„В" — означава просечност и важи за оне слу-
жбенике који су по односном критеријуму просечни, 
тј. који „задовољавају". 

Ако је службеник по својим кв али тетива такав 
да не долази у обзир само ,,А" односно само „Б" 
или само „В", већ средња оцена између ,,А" и „Б", 
односно „В" и „В", или „В" и ,,Г", онда се знак 
,,Х" ставља преко линије која дели колону ,,А" од 
колоне „Б", колону „Б" од „В" односно „В" од ,,Г". 

3. Рубрике одељка ПХ („Подаци о организационим 
способнрстима") попуњавају се само ако је службе-
ник на неком положају односно руководећем ме-
сту воје се у смислу Закона о државној управи 
сматра као такво (начелник одељења, шеф отсека, 
вођа групе, и др.). 

4. Ако се службеник налази на радном месту за 
које не долази у обзир давање одређених података 
(например, нема додира са странкама), односну ру-
брику не треба попуњавати. 

5. У рубрици „Посебни подаци" наводе се дру-
ги, посебни подаци који могу имати извесног ути-
цаја приликом оцењивања, например: 

— да ли је службеник задовољан послом који 
врани, или је изразио посебну жељу у погледу свог 
будућег рада; 

— да ли се нарочито истакао каквим радом у 
служби или ван ње (например: у ванредним кам-
пањски! акцијама, на практичном спровођењу ме-
ра за унапређење рада, сарадњом у стручној штам-
пи и сл), а који указују на његове стручне спо-
собности; 

— да ли је његово здравствено стање такво да 
оно утиче на вршење службе: 

— да ли је његово држање ван службе бт^чо 
такво да је штетило његовом угледу као службе-
ника. 

505. 
На основу члана ЈЗОО^став 2 Закона о јавним 

службеницима („СлужСени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), у сагласности са Савезним извршним 
већем, Секретаријат Савезног извршног већа за 
народно здравље прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОДРЕЂИВАЊУ 
НАЈВИШИХ ПОЛОЖАЈНИХ ПЛАТА ЗА ПОЛО-
ЖАЈЕ УПРАВНИКА (ДИРЕКТОРА) ПОЈЕДИНИХ 

ВРСТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА , 
Члан 1 

У Правилнику о одређивању највиших поло-
жајник плата за положаје управника (дирек.тора) 
појединих врста здравствених установа („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 15/58) у члану 1 уместо износа 
„36:500" ставља се износ „19.000". 

Члан 2 
У члану 2 уместо износа „28.000" ставља се из-

нос „15.000". 
Члан 3 

У члану 3̂  уместо износа „18.200" ставља се из-
нос „10 300". 

Члан 4 
У члану 4 уместо износа „14.000" ставља се из-

нос „8 200". 
Члан 5 

У члану 5 уместо износа ,26 200" ставља се из-
нос ,,14.000", уместо износа „16.300" ставља се износ 
„9 00'°'', уместо износа „12 500" ставља се износ 
„7.1 П-О" и уместо износа „6 900" ставља се износ 
„4.0010". 

Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 07-1067/1 
12 јуна 1959 године 

Београд 

506. 
На основу чл. 27 и 55 Правилника о стручној 

спреми управних службеника ,и члана 69 Правил-
ника о стручној спреми канцелариских службеника 
(,.Службени лист ФНРЈ" бр. 25/59), Секретари1ат 
Савезног извршног већа за општу управу пропи-
сује. 

У П У Т С Т В О 
О ОБРАСЦИМА ПРИЈАВЕ ИСПИТА, ЗАПИСНИ-
КА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА И УВЕРЕЊА О ПО-

ЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА 
^ 

1. Пријава испита, записник испитних коми-
сија и уверење о положеном стручном испиту, 
испиту за унапређење у више звање и испиту 
за признање стручне спреме вишег степена са-
стављају се, V погледу садржине и облика, према 
утврђеним обрасцима, и то: 

1) пријава испита — према обрасцу бр. 1; 
2) записник испитних комисија — према обра-

сцу бр. 2: 
3) уверење о стручном испиту — према обра-

сцу бр. 3; 

Секретар 
за народно здравље, 

др Херберт Краус, с. р. 
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4) уверење о испиту за унапређење у више 
звање — према обрасцу бр. 4; 

5) уверење о испиту за признање стручне спре-
ме вишег степена — према обрасцу бр. 5. 

2. Обрасци из тачке 1 под 2 овог упутства 
штампају се на пунијој хартији формата АЈ (420 х 
297 мм) пресавијеног напола, а обрасц-и из тачке 
1 под 1, З, 4 и 5 овог упугства — на пунијој хартији 
формата (210X297 мм). 

3. Овлашћују се секретаријати републичких из-
вршних већа за општу управу да одреде штампар-
ска односно издавачка предузећа која ће штампа-
ти и издавати обрасце из тачке 1 овог упутства, 

4. Обрасци из тачке 1 овог упутства отштампа-
ки су уз ово упутство и чине његов саставни део. 

5. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 9498/1 
30 јуна 1959 године 

Београд 
Секретар 

за општу управу, 
Војо Видановић, с р. 

Образац бр. 1 
ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

ИСПИТА 

податак под 2 доставља се за све приправник, 
под з за приправник који воде дневник, а под 4 и б за 
кандидате који полажу испит за признавање спреме вишег 
степена. 

Образац бр. 2 
ЗАПИСНИК ИСПИТНЕ 

КОМИСИЈЕ 

(Место за штамбиљ) 

З А П И С Н И К 
ИЈ нитне комисије о полагању стручног — 

посебног испита 
за — пред комисијом која је 

(врста испита) 
образована решењем — 

(назив органа који је образовао комисију) 
бр. од — — — 

Испит полаже . 
(породично, очево и рођено име) 

рођен-а — .. - у службе-
ник ,с , .. .. ,.. у звању 

(назив органа у коме је запослен) 

Полагање испита одобрио је 
(назив орагана који 

актом бр. од -т—. 
је одобрио испит) 

I 
а) Писмени испит полагао је дана 
На писменом испиту имао је за задатак: ^ 

Писмени задатак је оцењен оценом 
б) ?а обраду практичног рада дато је време 

од до . За практичан рад имао 
Је да обради: 

Практични рад је оцењен оценом . 

II " 
Усмени испит полаже дана . 
Испит је започео у часова. 
На усменом испиту поставл^ена су следе-

ћа питања: 

После завршеног усменог испитивања ко-
мисија је донела следећи закључак: 

Кандидат је испит положио. 
Кандидат је испит положио са 

успехом. 
Кандидат се упућује на поправни испит 

из дана у 
часова. 

Кандидат није положио испит. 
Усмени испит је завршен у часова. 

Записничар, Претседник: 
испитне комисије, 

Чланови комисије: 

ЈН 
Усмени испит из посебног дела стручног 

испита за признање стручне спрема мшам^ 
степена почео Је у часова. 

(Место за штамбиљ) 

За полагање 
(навести врсту испита) 

за звање 5 пријављујемо ниже 
наведеног кандидата и о њему дајемо следе-
ће податке: 

1 Породично, очево и 
рођено име 

2. Датум и место рођења 

: 3. . Број личне карте 
( 

ј 4. Стручна спрема (школа, 
курсеви, испити) 

; 5. 
1 
) 
! 

Садашње звање и 
платни разред 

; б. 
1 ! 1 

Трајање приправничког 
стажа, где је проведен 
и са каквим успехом 

7 
! ј 

Укупан број година слу-
жбе за напредовања 

1 , Који пут полаже испит -

Поред наведених података достављамо и: 
1) решење о постављењу; 2) програм стручне 
обуке; 3) дневник стручне обуке; 4) персо-
нални лист; 5) одобрење комисије из члана 

Закона о јавним службеницима.") 

(старешина органа) 
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На усменом испиту 
ћа питања: 

воегамвм ег владин 

После завршеног усменог испитивала ко-
мисија је донела следећи закључак: 

Кандидат Је испит положио еа — — , 
успехом. 

Кандидат није положио испит. 
Усмени испит Је завршен у . часова. 

Записничар, 
Претседник 

испитне комисије, 

Чланови комисије: 

УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ 
СТРУЧНОМ ИСПИТУ 

(Место за штамбиљ) 

4а основу члана 
ној опреми 

(назив правилника) 
лист ФНРЈ41, бр. - 7 — год.), 

Ослобођено од таксе 
пе шану I тачка 1 ба-

нова о Факеама. 
- Правилника е струч-

н е луж бени 

који надаје уверење) 

У В Е Р Е Њ Е 

(назив органа 
- издаје следеће 

— — службеник 
(породично, очево и рођено име) 

Приправник за 
(назив органа у коме Је запослен) 
звање — у звању ., полагао Је 
дана — 19— године стручни Испит Иа 
звање — пред испитном ко-
мисијом — — — 
(назив органа код кога Је образована испитна 
комисија). 

Према оцени испитне комисије ^ 
(породично, 

Положио-ла Је струч-очево и рођено име) 
ни испит са успехом. 

Претседник 
испитне комисије, 

(старешина органа) 
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Образац бр. 8 

А О ПОЛОЖЕНОМ 
. ША УНАПРЕЂЕЊЕ 
Ћ1ЏЈШ ЗЕВАЊЕ 

(Место за штамбиљ) 

На основу члана 
л о ј спрему 

(назив правилника) 
лист ФНРЈ", бр. —/— год.), 

Ослобођено од так со 
по члану 6 тачка 7 

Закона о таксама 

— Правилника о струч-
н,е лужбени 

који издаје уверење) 

У В Е Р Е Њ Е 

(назив органа 
издаје следеће 

(породично, очево и рођено име) 
службеник 

1назив органа у коме је запослен) 
.. . полагао-ла је дана — 
године пред испитном комисијом 

у звању 

— 19-

(назив ор^ 

гана код кога Је образована испитна комисија 
посебни испит за унапређење у звање — 

Према оцени испитне комисије 

очево и рођено име) 
Претседник 

испитне комисије, 

(породично, 
је испит положио-ла. 

(старешина органа) Ј 

Образац бр. 5 
УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ПОСЕБНОМ 
ИСПИТУ ЗА ПРИЗНАЊЕ СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ ВИШЕГ С Т Е П Е Н А ^ ^ ^ ^ 
л 

(Место за штамбиљ) 

Ослобођено од таксе 
по члану 6 тачка г' 

Закона о таксама 

На основу члана „ Правилника о струч-
ној опреми — — — („Службени 

(назив правилника) 
лист ФНРЈ", бр. —/— год.), 

који издаје уверење) 

У В Е Р Е Њ Е 

(назив органа 
издаје следеће 

(породично, очево и рођено име) 

(назив органа у коме Је запослен) 
полагао-ла дана 

19— године пред испитном комисијом 

слу7кбеник 

у звању 

(назив 

органа код кога је образована испитна комисија) 

/ 
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посебри испит за признање 
Према оцени испитне комисије -. 

(породично, 
— , положио-ла Ј1 испит 
очево и рођено име) 
са успехом. 

стручна спрема при-
н е т а стручне спреме) 

зната на овом испиту признаје се само за 
— службу. 

(назив службу 

Претседник 
испитне комисије, 

(старешина органа) 

.507. 

На основу члана 84 став 2 и чл. 108—ИО Закона 
о државној управи, члана 28 став 1 Закона о са-
везним органима управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 13/56) и члана 21^ став % Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/5?, 44/68 
и 1/ђ8)џ а према указаној потреби, Секретари јат Са-
везног извршног већа за општу управу издаје 

И Н С Т Р У К Ц И Ј У 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДВИКАВА ЧЛ. 211—Ш ЗА-

КОНА О ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

Очом инструкцијом"прописује се начин спро-
вођења одредаба главе Х13? (чл. 211—216) Закона 
о јавним службеницима (у даљем тексту: ЗЈС), о 
стављању службеника на расположење, које се при-
мењују: 

1) на службенике запослене у органима управе, 
претставничким телима и извршним већима (слу-
жбеници државно управе — члан 148 ЗЈС); 

2) на јавне тужиоце И њихове заменике (члан 
227 став 2 ЗЈС), стручне сараднике и остале слу-
жбенике у јавним тужиоштвима (члан 230 став 1 
ЗЈС); 

3) на стручне сараднике и остале службенике 
у судовима (члан 230 став 1 ЗЈС); 

4) на" јавне правобраниоце,Ј њихове помоћнике 
(члан 227 став 3 ЗЈС) и остале службенике у јавним 
правобраниоштвима. 

Одредбе ов? инструкције сходно се примењују 
и на раднике (техничко особље) запослене у орга-

4 кима наведеним у претходном ставу. 

II 
О с л у ж б е н и ц ^ а на расположењу (члан 212 став 

8 ЗЈС) стара се, и то: 
1) Секретари јат Савезног извршног већа за 

општу Справу — о службеницима савезне државне 
управе, јавног тужиоштва, Савезног врховног суда, 
Врховног привредног су^ а и Савезног јавног право-
браниоцима; 

2) секретар^ ат републичког извршног већа за 
општу управу — о службеницима републичке др-
жавне управе, врховног суда, вишег привредног 
суда и осталих судова, као и о службеницима ре-
публичког јавног правобраниоштва; 

3) Секретаријат Извршног већа Аутономне По-
кррјине Војводине односно Аутономне Косовско-ме-
тохиске Области за општу управу — о службени-
цима органа управе аутономне јединице, Врховног 
суда Аутономне Покрајине Војводине и Покрајин-
ског односно Обласног јавног правобраниоштва; 

4) орган управе среског односно општинског 
народног одбора надлежан за послове опште управа 
— о службеницима органа управе среског односно 
општинског народног одбора и среског односно оп-
штинског јавног правобраниоштва. 

ТИ 
У послове органа из претходне тачке спадају 

нарочито: 
1) обезбеђење права службеника из радног одч 

носа, а нарочито у погледу: 
а) исплате плате; 
б) доношења решења о службеничким односима; 
в) коришћења права из социјалног осигурања 

(права на дечји додатак, пр^ва из здравственог о -
е^гурања и др.); 

2) примена одредаба о дисциплниској одговора 
ности службеника; 

3) доношење решења о распоређивању на другу, 
дужност у року од 12 месеци (члан 213 став 1 ЗЈСМ 

4) стављање предлога за пензионисање службе" 
ника на расположењу пре истека рока од 12 месеци 
(члан 213 став 3 ЗЈС). 

Поред послова из претходног става, у послова 
Секретаријата Савезног односно републичког извр" 
шног већа за општу управу спада и доношење ре" 
шења о пензиочисању службеника на раслоложењу 
(члан 213 став 2 ЗЈС). 

Решење о пензионисању службеника на распо-
л о ж е н ^ на основу члана 213 став^ 1 ЗЈС доноси: 

1) Секретаријата Савезног извршног већа за оп-
шту управу — за службенике о којима се стара (о-
дељак II тачка 1); 

2) секретар иј ат републичког извршног већа за 
општу управу: 

а) за службенике о којима се стара (одељак II 
тачка 2); 

б) за службенике о којима се стара орган упра-
ве среског односно општинског народног одбора 
надлежан за послове опште управе (одељак И тачка 
4). Решење о пензионисању у овом случају доноси 
се на предлог органа који се стара о службенику. 

IV 
Орган који се стара о службеницима на распо-

л о ж е н ^ дужан је: 
1) обезбедити потребна соедства за исплату 

плата за службенике на расположен^-; 
2) водити евиденцију о сл уџбеницима на распо-

ложења; 
3) имати увид о упражњени^! местима органа 

чији су службеници стављени не распо,ложење; 
4) имати увид да ли органи" примају нове слу^ 

жбенике пре него што од њега Добију обавештење 
о могућности да се на упражњено место постави 
неки од службеника који се налазе иа расположен^. 

Поред послова ив претходног става, орган у-
праве среског односно општинског народног -одбора 
надлежан за послове опште управе дужан-је оба-
вештавати секретари јат републичког извршног већа 
за општу управу о службеиицима органа управе 
среског односно општинског народног одбора и сре-
ског односно општинског јавног прзвобраниоиива 
који су стављени на расположења, као и о осталим 
променама (распоређивање на нову дужност, СРМО-
иницијативно з а п о ш љ а в а о и сл.). 

V 
Распоређивање службеника из члана 211 ЗЈС на 

другу дужност у оквиру органа односно службе 
у коме је укинута организациона јединица или рад-
ио место, врши старешина надлежан за постављање, 
по претходно прибављеном мишљењу конкурсне 
комисије да дужност на коју се службеник распо-
ређуј е одговара његовом звању. 

Ако се службеник не може распоредити сагла-
сно члану 211 став 3 ЗЈС, старешина надлежан за 
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постављење доноси решење о стављању службеника 
ва расположен^. 

Решење из претходних ставова треба старешина 
надлежан за постављење да донесе пре коначног 
спровођења акта о укидању организационе једини-
це односно радног места. 

У решењу из става 2 констатује се ^могућност 
распоређивања службеника на другу дужност која 
одговара његовом звању, зато што по системати-
Запм-ји не постоји такво радно место. 

Решење о стављању службеника на располо-
жен^, кад је постало коначно у управном поступку, 
доставља се одговарајућем органу надлежном за 
послове опште управе. Са решењем доставља се 
персонални лист са свим подацима о кретању у 
служби и радна књижица службеника на распо-
ложен^. 

Кад је решење из претходног става донето 
ва службеника органа управе среског односно оп-
штинског народног одбора или среског односно 
општинског јавног ћравобраниоштва, један приме-
рак таквог решења доставља се истовремено и се-
кретари! ату републичког извршног већа за општу 
управу, који је по члану 212 став 2 ЗЈС надлежан 
да води евиденцију и о тим службеницима на ра-
сположен^. 

VI 
Орган из одељка II ове инструкције доноси ре-

шење о распоређивању службеника на расположен^ 
на другу дужност кад оцени да постоји могућност 
За такво распоређивање, 

Решење из претходног става доставља се слу-
жбенику одмах, а органу у који је службеник ра-
споређен и органу за вођење евиденције (члан 211 
став 3 ЗЈС) — кад је решење постало коначно у 
управном поступку. Са решењем које се доставља 
органу у који је службеник распоређен доставља се 
персонални лист са свим подацима о кретању у 
служби и радна'књижица службеника".' 

VII 
Решење о пензионисању службеника који испу-

њава услове из члана 211 став 2 ЗЈС доноси орган 
из^. члана 213 став 2 бЈС кад истекне рок од 12 
Месеци по стављању службеника на расположење, 
у току месеца у хоме је та ј рок истекао. 

Решење е пензионисању за службенике из о-
дељка И тачка 1 ове инструкције доноси Секрета-
ри јат Савезног извршног већа за општу управу, 
а за службенике "из одељка II тач. 2—4 — секре-
тари! ат републичког извршног већа за општу 
управу. 

VIII 
Предлог за пензионисање службеника на ра-

сположен^ пре истека рока од 12 месеци (члан 218 
став 3 ЗЈС), ставља Савезном извршном већу одно-
сно органу који оно одреди: 

1) ј ! службенике из одељка II тачка 1 — Се-
кретар иј ат Савезног извршног већа за општу 
управу; 

2) за службенике из одељка II тач. 2—4 — се-
Гретаријат републичког извршног већа за општу 
Управу. 

Кад ставља предлог секретаријат републичког 
Извршног већа за општу управу, доставља га Са-
везном извршном већу односно органу који оно 
Одреди, преко- Секретаријата Савезног извршног 
Већа за општу управу, који о предлогу даје своје 
мишљење. 

Предлог за изузетно пензионисање треба да је 
Образложен. 

IX 
Решење из члана 216 став 1 ЗЈС којим се слу-

жбеник пензионисан по члану 213 истог закона, 

враћа у службу, доноси одговарајући орган из о-
дељка II ове инструкције. 

Решење из претходног става које је донео орган 
управе среског односно општинског народног од-
бора надлежан за послове опште управе (одељак II 
тачка 4) подлежи претходној оцени законитости, 
сагласно одредбама чл. 79—83 ЗЈС. Са тим решењем 
органу надлежном за оцену законитости Достављају 
се и решења: о стављању службеника на радполо-
жење, о пензионисању по члану 213 ЗЈС и о%дре-^ 
ђивању пензије. По извршеном оцењивању закони-
тости решење се доставља службенику. 

Кад је решење из става 1 постало коначно у 
управном поступку, доставља се органу у који се 
службеник враћа у службу и органу који је донео 
решење о пензионисању. Са решењем које се до-
ставља органу у који се службеник враћа у службу, 
доставља се и персонални лист службеника. 

X 
Распоређивање службеника по члану 211 став 

З, члану 212 став 2 и члану 213 став 1 ЗЈС, као 
и позивање службеника да се врати у службу по 
члану 216 ЗЈС, може се вршити само на радна места 
утврђена систематизацијом. О томе орган из одељка 
VI односно одељка IX ове инструкције треба пред-
ходно да прибави мишљење старешине органа у 
који намерава да ^службеника распореди односно 
позове да се врати у службу. Старешина органа 
дужан је у том случају прибавити претходно мин 
шљење конкурсне комисије да дужност на коју ће 
се службеник распоредити одговара његовом звању 
(члан 211 став 3 ЗЈС), односно да неће бити постав-
љен на ниже звање или положај односно са мањом 
платом од оне коју је имао непосредно пре пен-
зионисања (члан 216 став 1 ЗЈС). 

XI 
Органи на чије се службенике примењују од-

редбе чл. 211—216 ЗЈС не могу примати нове слу-
жбенике пре него што од одговарајућег органа 
надлежног за послове опште управе (одељак II) 
добију обавештење о могућности да се на упражње-
на места поставе неки од службеника који се на-
лазе на расположењу, 

XII 

Одредбе чл. 202—207 ЗЈС о премештају службе-
ника по потреби службе сходно се примењују на 
службенике који су распоређени по члану 211 став 
3 односно по члану 212 став 2 ЗЈС, као и на слу-
жбенике који су враћени у службу на основу чла-
на 216 ЗЈС. 

XIII 
Ова ,инструкција примењује се у случају уки-

дања државног органа, ако посебним прописом или 
актом о укидању таквог органа није друкчије одре-
ђено. 

Ако посебним прописом или актом о укидању 
државног органа није друкчије одређено, службе-
ник се по његовом пристанку може привремено до-
делити на рад другом органу. 

Решење о додељивању на рад по претходном 
ставу, доноси одговарајући орган надлежан за по-
слове опште управе. 

XIV ' у 

Евиденција о службеницима на расположењу 
(члан 212 став 3 ЗЈС) води се по обрасцу ,,Евиден-
ција о службеницима на расположен^11, који је 
саставни део ове инструкције. 

Образац из претходног става израђује се на 
формату хартије Аз (420 х 297 мм). 
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За штампање и издавање обрасца из става 1 
овог одељка потребна је сагласност секретаријата 
републичког извршног већа за општу управу. 

XV 
Решење о стављању на расло ложење, које се 

доноси на основу члана 211 став 3 ЗЈС, саставља 
ое у погледу садржине и облика према обрасцу 
ОР-24, који је саставни део ове инструкције. 

1ђ6и састављању решења могу се, по потреби, 
вршити отступања од утврђеног обрасца, односно 

овај се образац може допуњавати према конкрет-
ном случају и специфичностима органа на чије се 
службенике односе одредбе чл. 211—216 ЗЈС и ове 
инструкције. 

Бр. 06—4835/3 
30 јуна 1959 године 

Београд 
Секретар 

за општу управу, 
Војо Биљановић, с. р, 

ЕВИДЕНЦИЈА О СЛУЖБЕНИЦИМА НА РАСПОЛОЖЕН^ 
(формат: 420 X 297 м/м пресавијен напола) 

ОР-24 
(Образац решења о ставља-
њу службеника на располо-
жен^) 

(Место за штамбиљ) 

На основу члана 211 став 3 и члана 
кона о јавним службеницима, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

За-

(породично и рођено име) 
у звању 

врсте, 
платног разреда, , периодске повишице, са 
основном платом од Дин. „ , положај -
ном платом од Дин. 
додатком од Дин. — ^ . 

и посебним 

ставља се на расно ложење. 

О б р а з л о ж е н ) ! : 
1. „ . 

(назив акта и органа који је одлучио о уки-
укину-

дању организационе јединице или места) 
та ј^ — — — — — — — ^ ^ ^ „ „ — д 

(назив организационе јединице Или места) 
2. Из радне књижице персоналног листа — 

и других докумената именованог утврђено Је: 
а) да има године службе, од којих 

— ^ година непрекидно проведених у држав-
ним органима; 

б) да не постоје сметње из члана 211 став 2 За-
кона о јавним службеницима, што се доказује: 

1) — — — — — — — — — — — — — , 
2) 

3) — 

3. ћ е постоји могућност за распоређивање име-
нованог на другу дужност која одговара његовом 
звању, што је утврђено на оонову ...,. 

(назив акта о 
и претходно при-' 

систематизацији радних места) 
бављеног мишљења конкурсне комисије. 

Како су испуњени услови за стављање имено-
ваног на расположен^, решено је као у диспо-
зитив у, 

Против 
жалбе 

овог решења именовани има право 
коми-сији за е^гу-

жбеничке послове у року од 15 дана од дана при-
јема. Жалба се предаје овом-овој — ^ — ^ 

(назив 

државног органа) 

(потпис старешине надлежно^ 
за постављење) 

ДОСТАВЉЕНО! 

1) 
(назив органа надлежног за 
послове опште управе) 
заједно еа персоналним ли-
стом и радиом књижицом^ 
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лазив органа надлежног за 
вођење евиденциј з о слу-
жбоницима на ргсг.оложењу) 

Потврђујем ДР ми је данас — — 1 9 „ . 
уручен један примерак овог решења. 

(потпис службеника) 

СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА: 

(породично и рођено, име) 
разрешен је од дужности дана 
^ ^ 1 9 — 

(овлашћени службеник) 

508. 

На основу члана 15"ст. 3 Закона о јавном ту-
жиоштву („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/54), Саве-
зно јавно тужиоштво доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о ОДРЕЂИВАЊУ ОКРУЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИ-
ОЦА КОЈИ Шб ВРШИТИ ПОСЛОВЕ ИЗ НАДЛЕ-

ЖНОСТИ СРЕСКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 
. I. Окружни јавни тужилац у Чачку вршиће 

послове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Гучи, чије је подручје утврђено Решењем о утвр-
ђивању подручја окружних и среских Јавних ту-
ж и о ц и м а („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59). 

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

П. бр. 125/59 
25 јуна 1959 године 

Београд 
Савег јавни тужилац, 

Бранко д . Јевремовић, с. р. 

509. 
Р Е Ш Е Њ Е 

САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О РАСПИСИВА-
ЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА ЗА НАРОДНОГ ПО-
СЛАНИКА САВЕЗНОГ ВЕЋА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ КЛЕЧЕВЦИ 

Пошто је Савезно веће Савезне народне скуп-
штине својом одлуком од 29 јуна 1959 године одре-
дило да се изврше допунски избори за народног 
посланика Савезног већа у 276) Изборном срезу 
Клечевци у коме је посланичко место остало упра-
жњено, Савезна изборна комисија на основу члана 
53, 199 и 200 Закона о правима и дужностима, из-
бору и опозиву савезних народних посланика, 
доноси 

Р е ш е њ е 
Расписују се допунски избори за избор народ-

ног посланика Савезног већа Савезне народне скуп-
штине у 276) Изборном срезу Клечевци. 

Допунски избори одржаће се 13 септембра 1959 
године. 

Свеска изборна комисија за Изборни срез Кле-
чевци са седиштем у Клечевцима надлежна је за 
руковођење допунских избора. 

Бр. 9 
99 јуна 1959 године 

Ј^рзна изборна комисија 
Секретар, Претседник, 

Др Драж,ен Сесардић, с. р. Михаило ђорђевић, с. р 

510. 
На основу члана 6 Уредбе о југословен^ ш 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
0 ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ВШ КЕ 
И НАВРТКЕ ЗА ГОРЊИ СТРОЈ Ж Е Л Е З Н И Ч К А 

ПРУГА 
1. У издању Савезне комисије за стандарди за-

дају доноси се следећи југословенски стандард: 
Технички прописи за израду и 

испоруку вијака и навртки за горњи 
строј железничких пруга — — 1— ЈХЈ8 М,В1 "22 

2. Наведени југословенски стандард објављен 
је у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

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

Бр. 11—2844 
27 јуна 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизаиију/ 
Инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

511. 
На основу члана 1 став 4 Правилника о распо-

ређивању у платне разреде положаја у банкама и 
штедионицама и о оквирима за утврђивање по-
ложајне плате ' службеника комуналних банака и 
штедионица („Службени лист ФНРЈ", бр. 12/59), 
Главни задружни савез ФНРЈ, у сагласности са са-
везним Државним секрет ариј атом за послове фи-
нансија и Секретаријатом Савезног извршног већа 
за пољопривреду и шумарство, доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СРЕЗОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ 

ПОЉОПРИВРЕДНО НАЈРАЗВИЈЕНИЈИМ 
1. Као полЈОпривредно најразвијенији срезови 

сматрају се срезови: Београд, Пожаревац, Ниш, 
Нови Сад, Сремска Митровица, Врбас, Бачка Топо-
ла, Сомбор, Суботица, Кикинда, Зрењанин, Панче-
во, Вршац, Сента, Марибор. Цеље, Винковци, Оси-
јек, Нашице, Сарајево, Брчко, Титов Велес и 
Битољ. 

2. Ова одлука ст,упа на снагу даном^ објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године 

Бр. 487 
20 јуна 1959 године 

Београд 
Главни задг^жни савез ФНРЈ 

члан Претседништва, 
Димитрије Бајалица, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Решења Савезне изборне 
комисије о расписивању допунских избора за на-
родног посланика Савезног већа Савезне народне 
скупштине у Изборном срезу Дрвар, објављено^ у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 24/59, поткрала ниже 
наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О 
РДОПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗВОРА ЗА НА-
РОДНОГ ПОСЛАНИКА САВЕЗНОГ ВЕЋА САВЕ-

ЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У ИЗБОРНОМ 
СРЕЗУ ДРВАР 

У ставу 3 уместо речи ,Д августа 1959 године" 
треба да стоји „2 августа 1959 године". 

Из Савезне изборне комисије, Београд, 25 јуна 
1959 године. 



Страна 712 — Број 27 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 8 јул 1959 

РЕШЕЊА 
На основу члана 48 от. 1 и 2 Закону о пра-

вима и дужностима, избору и опозиву савезних 
народних посланика („Службени лист ФНРЈ", бр. 
51/57) у вези с чланом 33 Уредбе о организацији и 
раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ПРЕТСЕДНИК^ И СЕ-

КРЕТАРА САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У Решењу о именовању Савезне изборне ко-
мисије Б. бр. 2943 од 21 децембра 1957 године 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57) врше се следеће 

"измене: 
1. за претседника Савезне изборне комисије 

именује се др Дражен Сесардић, судија Савезног 
врховног суда, а за његовог заменика Тихомир 
Јањић, судија Савезног врховног суда; 

за секретара Савезне изборне комисије именује 
се Стеван Бабић, судија Савезног врховног суда. 

2. Разрешава се дужности претс^ника Саве-
зне изборне комисије Михаило Ђорђевић, с обзиром 
да је изабран за претседник Врховног привредног 
суда. 

В. бр, 4" 
2 јула 1935? година 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретоедник, 
Мома Марковић, с. р. Александар Ранковић, с п 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

488. Указо проглашењу Закона о установљен^ 
здрав ст веног осигурања пољопривредних 
произвођача — — — — — — — 635 
Закон о установљен^ здраветвеног осигу-
рања пољопривредних произвођача — — 685 

489. Указ о проглашењу Закона о тржишној 
инспекцији — — — — — — — — 686 
Закон о тржишној инспекцији — — — 688 

490. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о пензијском осигурању 691 
Закон о изменама и допунама Закона о 
пензнеком осигурању — —- — — — ^92 

491. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Зи кона о инва л идском осигу-
рању — — — — — б95 
Закон о изменама и допунама Закона о 
нива лидском осигурању — у- — — 695 

492. Указ о проглашењу Закона о допуни За-
кона о надлежности општинских и сре-
ских народних одбора и њихових органа 695 
Закон о допуни Закона о надлежности 
општинских и среских народних одбора 
и њихових органа — — — — — — 895 

493. Указ о проглашењу Закона о измени 
Уводног закона за Општи закон о школ-
ству — — — — — — — — — 698 
Закон о измени Уводног закона за Оп-
шти закон о школству — — — — — 898 

' Страну 
494. Указ о проглашењу Закона о изменама и 

допунама Закона о удруживању у при-
вреди — — — —- — — — — в т 

" Закон о изменама и допунама Закона о 
удруживању у привреди — — — — 6981 

495. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Основног закона о издавачким 
предузећима и издавачким установама — .697 
Закон? о изменама и допунама Основног 
закона, о издавачким предузећима и из-
давачким установама — — — 697 

498. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о вину — — — — 698 
Закон о изменама и допунама Закона о 
вину — — — — — — — — — 698 

497. Одлука о додељивању средстава из при-
вредних резерви федерације — — — 699 

498. Одлука о потврди Уредбе о допуни Уред-
бе о земљорадничким задругама — — 699 

499. Одлука о допуни Одлуке о уступању до-
приноса из дохотка и земљарине при-
вредним организацијама одређених де-
латности — — — — — — — — 699 

500. Наредба о измени Наредбе о одобравању 
кредита земљорадничким задругама за 
давање аваноа индивидуалним пољопри-
вредним произвођачима за куповину пше-
нице рода 1958/59 године са доцнијим ро-
ком испоруке . — — — — — — — 700 

501. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о давању зајмова без конкурса за набав-
ку одређене опреме — — — — — — 700 

502. Наредба о обавезној испоруци челика за 
потребе одређених категорија потрошача 701 

503. Решење о усвајању ју гос лов епских стан-
дарда за ручне апарате за гашење по-
жара — — — — — — — — — 701 

504. Правилник о оцењивању службеника са 
звањима службен.ика научних установа и 
установа у области културе — — — — 702 

505. Правилник о изменама Правилника о од-
ређивању највиших положај-ник плата за 
положаје управника (директора) поједи-
них врста здравствених установа — — 705 

506. Упутство о обрасцима пријаве испита, 
записника испитних комисија и уверења 
о положеним испитима — — — — — 705 

507. Инструкција за спровођење одредаба чл. 
211—218 Закона о јавним службеницима 708 

508. Решење о одређивању окружног јавног 
тужиоца који ће вршити послове из над-
лежности среског јавног тужиоца — — 711 

509. Решење Савезне изборне комисије о ра-
спише ању допунских избора за народног 
посланика Савезног већа Савезне народ-
не скупштине у Изборном срезу К л е т в о м 711 

510. Решење о југословенском стандарду за 
вијке и навртке за горњи строј желе-
зничких пруга — — — — — — — 711 

511. Одлука ( одређивању срезова који се 
сматрају пољопривредно најразвијенијим 711 

Исправка' Решења Савезне изборне комисије 
о ра описив ању допунских избора за на-
родног посланика Савезног већа Савезне 
народне скупштине у Изборном срезу 
Дрвар — — — — — — — — — 7 1 2 

Издавач: Нптшнска установа .,Службени таст ФНРЈ11, Београд. Краљевића Марка ПошТ.. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Радован Шпановић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдске графички завод, Београд 


