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У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈИ 

РАДА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Ју гос лави је и са-
везним органима власти, проглашава се Закон о 
инспекцији рада, који је Савезна народна скуп-
штина усвојила на седници Савезног већа од 26 
децембра 1959 године и на седници Већа произво-
ђача од 26 децембра 1959 године. 

П. Р. бр. 88 
28 децембра 1959 године 

Београд 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИНСПЕКЦИЈИ РАДА 

I. Опште одредбе 

Члан 1 
Надзор над извршењем прописа о радним одно-

сима и хигијенско-техничкој заштити при раду 
врши служба инспекције рада, уколико поједини 
послови тог надзора нису посебним прописима став-
љени у надлежност других државних органа. 

Служба инспекције рада врши надзор и над 
применом прописа о радним односима и хигијен-
ско-техничкој заштити при раду које доносе само-
сталне установе и организације у оквиру овла-
шћења која су им дата законским прописима, као 
и над применом општепризнатих правила о за-
штити живота и здравља запослених лица. 

Надзору који врши служба инспекције рада 
подлеже привредне и друштвене организације, 
државни органи, установе, приватни послодавци 
(у даљем тексту: организације), као и запослена 
лица која су по посебним прописима дужна да 
непосредно примењују или обезбеде примену про-
писа о радним односима и прописа односно опште-
признатих правила о хигијенско-техничкој за-
штити при раду. 

Органи управе надлежни за послове инспек-
ције рада (у даљем тексту: органи инспекције рада) 
врше и друге послове предвиђене законом и про-
писима донетим на основу закона. 

Члан 2 
Послове надзора над извршењем прописа о 

хигијенско-техничкој заштити при раду у области 

рударства врше органи рударске инспекције по 
одредбама Закона о рударству, а органи инспекције 
рада врше у тој области надзор над извршењем 
прописа који се односе на заснивање и престанак 
радног односа и на права из радног односа. 

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

ског односно среског народног одбора надлежан 
за послове рада; 

2) у аутономној области и аутономној покра-
јини — обласни односно покрајински инспекторат 
рада; 

3) у народној републици — републички инспек-
торат рада; 

4) у федерацији — Секретар иј ат Савезног 
извршног већа за рад. 

У срезу се може основати срески инспектор ат 
рада под условима одређеним републичким пропи-
сима за образовање инспектората. 

Члан 4 
Органи инспекције рада врше послове из своје 

надлежности на основу и у оквиру закона и других 
прописа. 

У вршењу својих послова органи инспекције 
рада дужни су придржавати се смерница надле-
жног извршног већа односно народног одбора и 
његовог савета надлежног за послове рада и радних 
односа. 

Члан 5 
У извршењу својих задатака, органи инспек-

ције рада сарађују нарочито са санитарном ин-
спекцијом по питањима заштите здравља радника, 
као и са рударском инфекцијом, техничким и дру-
гим инспекциским службама, односно са органима 
унутрашњих послова. 

У вршењу инспекциских послова органи ин-
спекције рада дужни су сарађивати са синдика-
тима, привредним удружењима и коморама, као и 
другим организацијама, узимати у разматрање њи-
хове предлоге и сугестије, упознавати их повремено 
на одговарајући начин са проблемима заштите на 
раду на односној територији, привредној грани и 
области и сл. 

Органи инспекције рада сарађују са стручним 
установама које се баве проучавањем сигурности 
при раду и хигијене рада у циљу организовања и 
усавршавање службе заштите рада и побољшања 
услова рада у привредним организацијама. 

Члан 6 
Органи инспекције рада врше послове из своје 

надлежности преко инспектора рада. 
Инспектори рада врше послове инспекције само-

стално и у име надлежног органа поступају и до-
носе решење у оквиру дужности и овлашћења 
одређених овим законом и другим прописима. 
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Ако општински народни одбор нема инспектора 
рада, послове инспекције рада врши службеник 
органа управе општинског народног одбора надле-
жног за послове рада, кога за то овласти општински 
народни одбор на заједничкој седници оба већа. У 
вршењу послова инспекције, рада овај службеник 
има све дужности и овлашћења инспектора рада. 

Члан 7 
За -вршење послова из своје надлежности ин-

спекторати рада могу одредити и стручњаке запо-
слене код других органа, установа и организација, 
као и друштвене раднике. 

У општинама, као и у срезовима у којима не 
постоје инопекторати рада, народни одбор односно по 
његовом овлашћењу савет народног одбора надле-
жан за послове рада може одредити стручњаке за-
послене код других органа, установа и организација 
као и друштвене раднике који ће вршити икспек-
циске послове из надлежности органа управе на-
родног одбора надлежног за послове рада. 

При вршењу инспекциских послова, ови струч-
њаци имају дужности и овлашћења инспектора 
рада. 

Члан 8 
Инспектори рада, односно лица која врше ин-

с п е к ц и ј е послове (у даљем тексту: инспектори 
рада), морају имати прописану стручну спрему и 
испуњавати друге одређене услове. 

Ближе прописе о стручној спреми и условима 
из претходног става доноси Секретаријат Савезног 
извршног већа за рад у сагласности за Секретари-
јатом Савезног извршног већа за општу управу. 

Члан 9 
Инспектори рада морају имати посебну леги-

тимацију за вршење инспекције. 
Образац легитимације прописује Секретари јат 

Савезног извршног већа за рад. 
Општинским и среским инспекторима рада ле-

гитимацију издаје претседник општинског односно 
среског народног одбора, а републичким и саве-
зним инспекторима рада — надлежни секретар 
извршног већа за рад. 

II Организација 
Члан 10 

Секретаријат Савезног извршног већа за рад 
врши инспекциске послове преко посебне органи-
зационе јединице. 

Радом ове организационе јединице руководи 
главни савезни инспектор рада, кога поставља Са-
везно извршно веће на предлог секретара Савезног 
извршног већа за рад. 

Савезне инспекторе рада поставља секретар 
Савезног извршног већа за рад. 

Члан 11 
Републички инспекторат рада је орган управе 

у саставу секретаријата републичког извршног 
већа за рад. 

Радом републичког инспектората рада руководи 
главни републички инспектор рада, кога поставља 
републичко извршно веће на предлог секретара 
републичког извршног већа за рад, 

Инспекторе републичког инспектората рада по-
ставља секретар републичког извршног већа за рад. 

Члан 12 
Покра јином односно обласни инспекторат рада 

је орган управе у саставу Секретаријата за рад 
аутономне покрајине односно аутономне области. 

Радом покрајинског односно обласног инспек-
тората рада руководи главни покрајински односно 
главни обласни инспектор рада, кога поставља 
извршно веће аутономне покрајине односно ауто-
номне области на предлог покрајинског односно 
обласног секретара за рад. 

Инспекторе покрај ниског односно обласног ин-
спектората рада поставља секретар за рад ауто-
номне покрајине односно аутономне области. 

Члан 13 
Службу инспекције рада у срезу врши орган 

управе среског народног одбора надлежан за по-
слове рада преко посебне организационе јединице. 

Ако у срезу постоји срески ииспекторат рада, 
он је орган у саставу органа управе среског народ-
ног одбора надлежног за послове рада. 

Старешину среског инспектората рада и среске 
инспекторе рада поставља срески народни одбор на 
заједничкој седници оба већа. 

Члан 14 
Службу инспекције рада у општини врши ор-

ган управе општинске^ народног одбора надлежан 
за послове рада. Ако обим инспекциских послова 
то захтева, може се у том органу образовати по-
себна организациона јединица. 

Општинске инспекторе рада поставља општин-
ски народни одбор на заједничкој седници оба већа. 

Члан 15 
Ако старешина органа инспекције рада одно-

сно инспектор рада не врши или не врши присилно 
своје д у ж н о с т или прекорачује овлашћења одре-
ђена овим законом и другим прописима, може се 
захтевати његово смењивање. 

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

послове рада — за општинске инспекторе рада; 
2) секретар републичког извршног већа за рад 

— за покрајинске, обласне, среске и општинске 
инспекторе рада; 

3) секретар Савезног извршног већа за рад — 
за све инспекторе рада. 

Одредбе претходног става односе се и на сме-
њивање старешине инспектората рада односно ор-
ганизационих јединица које врше послове инспек-
ције рада. 

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

лежан за постављење. 
Ако се орган надлежан за смењивање не сложи 

са захтевом за смењивање који је поднео савет 
среског народног одбора надлежан за послове рада 
или секретар републичког односно Савезног извр-
шног већа за рад, оправданог захтева за смењи-
вање цени извршно веће. 

Орган надлежан за смењивање дужан је да у 
вези са захтевом за смењивање донесе одлуку у 
року од 30 дана од дана пријема захтева. 

Ш Надлежност 

Члан 16 
Општински орган - инспекције рада врши све 

и н с п е к ц и ј е послове, као и друге управне послове 
који по прописима спадају у делокруг органа ин-
спекције рада, уколико поједини од тих послова 
овим законом или прописима надлежних органа 
нису -стављени у надлежност органа инспекције 
рада вишег степена. 



Четвртак, 31 децембар 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 53 — Страна 1275 

Члан 17 
Срески орган инспекције рада надлежан је: 
1) да у случајевима кад је то прописима пред-

виђено даје одобрење: 
а) за пуштање у погон машина и механизо-

ваних средстава рада који по важећим прописима 
морају бити заштићени; 

б) за пуштање у промет личних заштитних 
средстава; 

2) да у сарадњи са општинским органима ин-
спекције рада организује спровођење већих акција 
надзора над извршењем прописа о хигијенско-те-
хничкој заштити при раду, као и акција у вези са 
извиђањем узрока и околности под којима се јав-
љају професионална и друга обољења у вези са 
радом. 

Срески орган инспекције рада врши и инспек-
циеке послове надзора над извршавањем прописа 
о хигијенско-техничкој заштити при раду из на-
длежности општинског органа инспекције рада, ако 
се за вршење тих послова тражи посебна стручна 
спрема коју немају лица која врше послове ин-
спекције рада у општинском органу управе. 

Члан 18 
Републички инспекторат рада надлежан је: 
1) да непосредно врши надзор над извршава-

њем прописа о хигијенско-техничкој заштити при 
раду: 

а) у организацијама које производе експло-
зиве и организацијама које врше кесонске и под-
водне радове, градњу мостова, тунела или обав-
љају друге подземне радове; 

б) у железничком саобраћају, поморству, 
служби веза, унутрашњој пловидби и металургији; 

2) да даје одобрења: 
а) за пуштање уређаја у погон у организа-

цијама из тачке Г, 
б) на пројекте пловних објеката. 

Надлежност покрајинског и обласног инспекто-
рата рада утврђује се републичким прописима. 

Члан 19 
Секретари јат Савезног извршног већа за рад 

врши ове послове: 
1) послове непосредног надзора над применом 

прописа о хигијенско-техничкој заштити при раду: 
а) у ваздухопловству; 
б) на радним местима са изворима јонизујз'-

ћих зрачења, уколико су ти послови посебним 
прописима стављени у надлежност органа инспек-
ције рада; 

2) прати, проучава и предлаже мере за спро-
вођење и унапређење заштите при раду; 

3) израђује и објављује годишње извештаје 
инспекције рада за целу земљу; 

4) координира пропагандну делатност и рад на 
просвећивању у области заштите рада; 

5) сарађује са установама које се баве пита-
њима заштите рада. 

Послове из тачке 1 претходног става Секрета-
р у ат Савезног извршног већа за рад врши као 
послове од општег интереса за федерацију. 

IV Међусобни односи органа инспекције рада и 
односи са другим органима 

Члан 20 
Међусобни односи органа инспекције рада, као 

и односи органа инспекције рада и органа других 
инспекција, заснивају се на правима и дужностима 
утврђеним Законом о државној управи и овим 
законом. 

Члан 21 
Органи инспекције рада дужни су да се старају 

о унапређењу службе у органима инспекције рада 
нижег степена, о образовању и стручном усавр-
шаван^ инспектора рада, као и да тим органима 
указују стручну помоћ на начин одређен Законом 
о државној управи. 

Члан 22 
Савезни, републички и срески органи инспек-

ције рада врше стручни надзор над радом репу-
бличких, среских и општинских органа инспек-
ције рада, указују им стручну помоћ, дају упутства 
за рад, старају се о извршењу задата.ка и спрово-
ђењу прописа о систематизацији. 

Члан 23 
Орган инспекције рада вишег степена може 

тражити од органа инспекције рада нижег степена 
извештај о његовом раду, извршењу одређеног по-
сла, као и податке потребне за вршење послова из 
његове надлежности. 

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

Члан 24 
Савезни и републички органи инспекције рада 

имају право да органима инспекције рада нижег 
степена издају обавезне инструкције за вршење 
инспекциских послова у ^вези са спровођењем са-
везних и републичких прописа. 

Орган инспекције рада коме је упућена оба-
везна инструкција може уложити приговор против 
обавезне инструкције републичког односно савезног 
органа инспекције рада, ако сматра да она није у 
складу са законом и другим прописима. Приговор 
против обавезне инструкције републичког органа 
инспекције рада подноси се секретару ату репу-
бличког извршног већа за рад, а приговор против 
обавезне инструкције савезног органа инспекције 
рада — Савезном извршном већу. 

Приговор против обавезне инструкције не од-
лаже њену примену. 

Члан 25 
Органи инспекције рада дужни су водити еви-

денцију о свом раду, односно о стању заштите при 
раду и условима рада на односном подручју, и о 
томе у одређеним роковима подносити извештај ор-
гану инспекције рада непосредно вишег степена, 

Прописе о извештајној служби и вођењу еви-
денције органа инспекције рада доноси Секретари-
јат Савезног извршног већа за рад у сагласности 
са Савезним заводом за статистику. 

Члан 26 
Орган инспекције рада вишег степена може за-

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

Орган од кога је тражено извршење посла ду-
жан је поступити по захтеву и при том се придр-
ж а в а м упутстава добијених у вези са извршењем 
посла. 

Трошкови у вези са извршењем одређеног по-
сла у смислу првог става овог члана падају на терет 
инспекциског органа који је захтевао његово из-
вршење. 

Члан 27 
Савезни, републички и срески орган инспек-

ције рада врши непосредан надзор над радом ре-
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публичких, среских односно општинских органа 
инспекције рада у погледу извршавања савезних, 
републичких и среских прописа 

Ако у вршењу надзора орган инспекције рада 
вишег степена утврди да орган инспекције рада 
нижег степена не врши одређене послове из своје 
надлежности или да у вршењу тих послова постоје 
битни недостаци, може му издати инструкцију за 
вршење тих послова и преко свог инспектора непо-
средно учествовати у њиховом извршењу. 

Изузетно, у хитним случајевима кад би услед 
одлагања постојала опасност за живот или здравље 
радника, овлашћени инспектор органа инспекције 
рада вишег степена може и сам извршити одређени 
и н с п е к ц и ј и посао из надлежности органа инспек-
ције рада нижег степена, о чему је дужан обаве-
стити овај орган инспекције рада. 

Члан 28 
Орган инспекције рада вишег степена има право 

сам предузети прописом предвиђену управну меру 
и поднети пријаву за учињено кривично дело или 
привредни преступ односно захтев за покретање 
административно-казненог поступка, ако то није 
учинио надлежни орган инспекције рада нижег 
степена. 

Члан 29 
У циљу успешног извршења појединих важни-

јих и обимнијих акција надзора над извршењем 
прописа о радним односима и хигијенско-техничкој 
заштити при раду, савезни и републички органи 
инспекције рада могу одредити да на тим акцијама 
раде и инспектори рада других органа инспекције 
рада. 

Трошкови у вези са извршењем акција из прет-
ходног става падају на терет предрачуна прихода 
и расхода савезног односно републичког органа ин-
спекције рада. 

Члан 30 
Старешина органа инспекције рада вишег сте-

пена може под условима из члана 103 Закона о 
јавним службеницима непосредно поднети надле-
жном дисциплинском суду захтев за покретање 
дисциплинског поступка против инспектора рада 
органа инспекције рада нижег степена који: 

1) не изврши посао који му је наређен у окви-
ру одредаба овог закона и других прописа; 

2) не донесе решење о примени управне мере, 
а био је дужан да то учини по одредбама овог за-
кона или других прописа; 

3) не поднесе захтев за покретање администра-
тивно-казненог поступка односно не поднесе при-
јаву за учињено кривично дело или привредни 
преступ, био је дужан да то учини по одредбама 
овог закона или других прописа. 

Члан 31 
Органи инспекције рада и санитарне инспек-

ције сарађују на пословима у вези са заштитом 
здравља радника, а нарочито на вршењу надзора 
над извршавањем прописа о хигијенској заштити 
при раду у вези са снабдевањем водом, отпадним 
водама, условима радне средине, као и по питању 
отклањања опасности од професионалних обољења. 

Члан 32 
У вршењу послова из своје надлежности који 

се односе на -извршавање прописа о противпожар-
ним мерама у организацијама, на смештај, тран-
спорт и употребу експлозива, као и при извиђању 
смртних случајева и тешких повреда при раду, ор-

гани инспекције рада сарађују са органима уну-
трашњих послова. 

Са техничким инспекцијама органи инспекције 
рада сарађују по стручно-техничким питањима у 
ве^л за спровођењем техничке заштите при раду. 

Члан 33 
Ако орган инспекције рада приликом вршења 

непосредног надзора из своје надлежности утврди 
повреде закона и других прописа над чијим извр-
шењем врши надзор други инспекциски орган, оба-
вестиће орган надлежне инспекције. 

Исто тако, ако орган друге инспекције у вр-
шењу непосредног надзора из своје надлежности 
утврди повреде прописа о радним односима или 
прописа односно општепризнатих правила о хиги-
јенскс-техничкој заштити при р?ду, обавестиће о 
томе надлежни орган инспекције рада. 

Члан 34 
Ако орган инспекције рада утврди повреде за-

кона и других прописа односно општепризнатих 
правила о хигијенско-техничкој заштити при раду 
који делимично спадају у надлежност органа друге 
инспекције, а не могу се издвојити и посебно ре-
шити, донеће решење о њиховом отклањању по 
претходно прибављеној сагласности тог другог ин-
спекциског органа. 

Исто тако, ако орган друге инспекције прили-
ком вршења непосредног надзора из своје надле-
жности утврди и повреде закона или других прописа 
односно општепризнатих правила о хигијенско-тех-
ничкој заштити -при раду, а ове се не могу издво-
јити и посебно решити, донеће решење о њиховом 
отклањању по претходно прибављеној сагласности 
надлежног органа инспекције рада. 

Ако орган инспекције који је утврдио повреде 
не добије сагласност друге инспекције обавестиће 
свој непосредно виши инспекциски орган, који ће 
са непосредно вишим инспекписким органом од ор-
гана који није дао сагласност донети решење о 
спорном питању. 

V Надзор над органима ине^с^није рада 

Члан 35 
Надзор над радом републичког инспектората 

рада, као и друга права и дужности одређена у 
члану 58 Закона о државној управи, врши секре-
т а р ^ ат републичког извршног већа за рад. 

Члан 36 
Надзор над радом среског односно општинског 

органа инспекције рада впши савет среског односно 
општинског народног одбора надлежан за послове 
рада. 

У вршењу права надзора, надлежни савет може 
одређивати органу инспекције рада задатке у ок-
виру његове надлежности и тражити извештај о 
његовом раду, као и посебне извештаје о изврше-
њу појединих послова. 

VI Дужности и овлашћења органа инспекције рада 
и поступак 

Члан 37 
Органи инспекције рада дужни су да у свим 

привредним организацијама најмање једанпут го-
дишње изврше преглед према програму прегледа 
који утврђује на почетку године сваки орган ин-
спекције рада у сагласности са органом инспекције 
рада вишег степена. 

На програм рада републичког инспектората ра-
да сагласност даје секретаријат републичког извр-
шног већа за рад. 
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Преглед у осталим организацијама које нису 
обухваћене првим ставом, органи инспекције рада 
врше према потреби. 

Ближа упутства о састављању годишњег про-
грама прегледа и о вршењу прегледа доноси Се-
кретари јат Савезног извршног већа за рад. 

Члан 38 
Приликом вршења надзора инспектор рада има 

право да прегледа пословне просторије и уређаје, 
пословне књиге, уговоре, исправе и друга доку-
мента која омогућују увид у пословање организа-
ције односно послодавца у погледу извршавања 
прописа из члана 1 овог закона. 

Приликом вршења надзора инспектор рада мо-
же саслушавати одговорна лица и сведоке, а по 
потреби користити и стручне установе и струч-
њаке. 

О службеним радњама извршеним приликом 
вршења надзора инспектор рада дужан је сачинити 
записник, без обзира да ли је утврђена нека не-
прави лност. 

Члан 39 
Инспектор рада може у свако доба за време 

рада вршити прегледе без претходног обавештења. 
О свом присуству инспектор рада је дужан обаве-
стити одговорног руководиоца односно послодавца, 
осим у случају кад би такво обавештење могло 
бити на уштрб ефикасности вршења надзора. 

Члан 40 
По извршеном прегледу организације, инспек-

тор рада је дужан да о" нађеном стању писмено 
извести раднички савет односно орган друштвеног 
управљања, а где ових нема старешину организа-
ције. 

Раднички савет односно орган друштвеног 
управљања дужан је да размотри овај извештај на 
првој седници и о свом закључку обавести орган 
инспекције рада. 

Члан 41 
Орган инспекције рада дужан је да повремено 

а најмање једанпут годишње поднесе извештај 
надлежном народном одбору о извршавању пропи-
са о радним односима и хигијенско-техничкој за-
штити при раду и раду органа инспекције рада на 
одговарајућем подручју. 

- Члан 42 
Инспектори рада и други службеници у орга-

нима инспекције рада дужни су сачувати као слу-
жбену тајну све полутке које сазнају у овом слу-
жбеном раду. 

Члан 43 
Кад инспектор рада приликом вршења надзора 

утврди да пропис није никако или није правилно 
примењен, наредиће организацији писменим реше-
њем да утврђену неправилност отклони, ако за 
предузимање ове управне мере није надлежан дру-
ги 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, инспектор рада ће у 
решењу, које доноси по ставу 1 овог члана, изрећи 
ту управну меру. 

Члан 44 
Ако орган инспекције рада приликом вршења 

прегледа утврди неправилности или недостатке у 
примени прописа из радних односа, као и прописа 
и општепризнатих правила о хигијенско-техничкој 
заштити прл раду, над чијим извршавањем надзор 
врши орган инспекције рада нижег степена, може 
издати наређење за отклањање утврђених непра-
вилности односно недостатак, или предузети мере 
за њихово отклањање за које је овлашћен орган 
инспекције рада нижег степена 

Члан 45 
Ако утврђене неправилности или недостаци у 

извршавању прописа и општепризнатих правила 
о хигијенско-техничкој заштити при раду могу 
имати тежих последица по живот и здравље запо-
слених лица, орган инспекције рада известиће о 
томе раднички савет привредне организације, 

У случају да орган инспекције рада утврди да 
су неправилности или недостаци из претходног 
става последица несавесног рада одговорних лица 
односно руководилаца службе хигијенско-техничке 
заштите, може тражити њихово смењивање, 

Раднички савет дужан је размотрити извештај 
односно предлог из претходних ставова и о свом 
закључку обавестити надлежни орган инспекције 
рада. 

Члан 46 
Ако су у току инспекциског поступка вршене 

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

За вршење анализа или других вештачења у 
смислу претходног става код републичких и среских 
органа инспекције реда могу се именовати стални 
стручни сарадници. Ове стручне сараднике име-
нује секретар републичког извршног већа за рад 
односно савет среског народног одбора надлежног 
за послове рада. 

Хонорар стручних сарадника пада на терет 
оног органа државне управе који тражи премоћ 
стручног лица, изузев случаја из става 1 овог члана. 

Члан 47 
Орган инспекције рада овлашћен је да по прет-

ходно прибављеној сагласности одговарајућег ор-
гана управе надлежног за послове привреде донесе 
решење о привременој забрани рада на радним 
местима односно у просторијама, погонима, ради-
лиштима или у ,делој организацији, ако организа-
ција ни после друг^ новчане казне у поступку ад-
министративног извршења не поступи по решењу 
о примени управне мере донетом на основу овог 
закона или другог прописа. 

Члан 48 
Ако прети непосредна опасност по живот за-

послених лица или у другим случајевима у којима 
је то посебним прописима предвиђено, орган ин-
спекције рада је овлашћен да привремено забрани 
рад на радним местима односно у радним просто-
ријама, погонима, радилиштима или у целој ор-
ганизацији. 

Ако прети непосредна опасност по здравље 
запослених лица, орган инспекције рада може 
наредити забрану у смислу претходног става по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајућег 
органа управе надлежног за послове привреде. 

Забрана рада из претходних ставова, као и из 
члана 47 овог закона, изрећи ће се за све време док 
се опасност не отклони односно наређење не из-
врши. 
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Члан 49 
Против решења које на основу овог закона или 

других прописа доноси општински орган инспекције 
рада може се изјавити жалба среском органу ин-
спекције рада. 

Против решења које на основу овог закона или 
других прописа доноси у првом степену срески ор-
ган инспекције рада, може се изјавити жалба ре-
публичком инспекторату рада. 

Против решења које на основу овог закона или 
других прописа доноси у првом степену републички 
инспекторат рада, може се изјавити жалба секре-
т а р у ату републичког извршног већа за рад. 

Жалба се изјављује у року од 8 дана од дана 
достављања решења. 

Жалба изјављена против решења о привременој 
забрани рада (чл. 47 и 48) не одлаже извршење 
решења. 

Против решења савезног органа инспекције ра-
да не може се изјавити жалба. 

Члан 50 
Кад инспектор рада нађе да је повредом про-

писа учињен прекршај, привредни преступ или кри-
вично дело, дужан је без одлагања поднети пријаву 
за покретање административно-казненог поступка, 
односно пријаву за покретање поступка због прив-
редног преступа или кривичног дела 

Орган коме је поднета пријава за покретање 
административно-казненог поступка у смислу прет-
ходног става, дужан је о исходу поступка обаве-
стити орган инспекције рада који је поднео пршову. 

Против решења о прекршају, жалбу може да 
изјави и орган инспекције рада који је поднео 
пријаву за покретање поступка. 

VII Обавезе организација 

Члан 51 
Организације су дужне органу инспекције рада, 

приликом вршења надзора, ставити на увид по-
словне књиге, уговоре, исправе и друга документа, 
омогућити му преглед пословних просторија одно-
сно уређаја и пружити му друге податке и обаве-
штења потребна за вршење надзора. 

Исто тако, организације су дужне на захтев 
надлежног органа инспекције рада доставити по-
датке који су му потребни за вршење послова из 
његовог делокруга. 

Члан 52 
Организације су дужне известити надлежни 

орган инспекције рада: 
а) о сваком смртном случају, колективној не-

срећи, удесу или тешкој повреди на раду, као и о 
појави професионалних обољења — одмах, и то 
најбржим путем; 

б) о почетку и престанку рада организације, 
њеног погона или радилишта — најмање 8 дана пре 
почетка односно најкасније 8 дана после престанка 
рада; 

в) о извршењу наређења органа инспекције 
рада о отклањању неправилности или недостатака, 
односно о разлозима ради којих неправилности или 
недостаци нису отклоњени у одређеном року — нај-
даље за 8 дана по истеку тог рока 

VIII Казнене и завршне одредбе 

Члан 53 
Привредна, задружна и друштвена организа-

ција односно установа казниће се за прекршај нов-
чаном казном од 10.000 до 500 000 динара: 

1) ако у одређеном року но изврши наређење 
органа инспекције рада (члан 43); 

2) ако надлежном органу инспекције рада не 
поднесе извештај по члану 52 овог закона; 

3) ако не затражи одобрење за пројекте пловних 
објеката или не затражи одобрење за пуштање у 
погон машина и других механизованих средстава 
рада односно за стављање у промет личних за-
штитних средстава, саобразно одредбама члана 18 
тачка 2 под б) односно члана 17 тачка 1 овог закона; 

4) ако омета органе инспекције рада у вршењу 
надзора. 

За радње из претходног става казниће се за 
прекршај и одговорно лице у организацији нов-
чаном казном од 2.000 до 20.000 динара. 

За радње из става 1 овог члана казниће се за 
прекршај приватни послодавац новчаном казном 
од 5.000 до 100.000 динара. 

За административно-казнени поступак по пре-
кршајима из овог члана надлежан је срески судија 
за прекршаје. 

Члан 54 
Овлашћује се Секретаријат Савезног извршног 

већа за рад да у споразуму са Државним секрета-
ријатом за послове народне одбране пропише начин 
вршења послова службе инспекције рада у Југо-
словенској народној армији и предузећима која 
производе за одређене потребе Југословенске на-
родне армије. 

Члан 55 
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи 

Закон о инспекцији рада („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 100/46 и 108/48). 

Члан 56 
Овај закон ступа на снагу тридесет дана после 

објављивања у „Службеном листу ФНРЈ". 

896. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ 
ДОПУНСКОМ ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ СУД-

СКИХ ЗГРАДА 

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 
привременом допунском финансирању изградње 
судских зграда, који је Савезна народна скупштина 
Vсвојила на седници Савезног већа од 26 децембра 
1959 године и на седници Већа произвођача од 26 
децембра 1959 године. 

П. Р, г-,. Р7 
28 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р, 

/ 

З А К О Н 
О ПРИВРЕМЕНОМ ДОПУНСКОМ ФИНАНСИРА-

ЊУ ИЗГРАДЊЕ СУДСКИХ ЗГРАДА 

Члан 1 
Ради убрзања изградње судских зграда одваја 

се 20% прихода од судских такса остварених 
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на територији народне републике од 1960 до зак-
ључно 1965 године као приход народне републике 
за изградњу судских зграда. 

Члан 2 
Средства из члана 1 овог закона користе се као 

допунска средства за изградњу нових и оправку 
и доградњу постојећих судских зграда и среских 
затвора које се финансирају из средстава народне 
републике и могу се додељивати срезовима и ауто-
номним јединицама као допунска средства за 
изградњу нових и оправку и доградњу постојећих 
судских зграда и среских затвора које се финан-
сирају из средстава тих политичкотериторијалних 
јединица. 

Та средства могу се користити и као допунска 
средства за набавку опреме за нове и дограђене 
судске зграде и среске затворе. 

Члан 3 
На рачун средстава из члана 1 овог закона 

уплаћпваће се и средства која се у савезном буџету 
предвиђају за изградњу зграда за потребе јавног 
тужиоштва. Распоред ових средстава на поједине 
републике врши Савезно извршно веће. 

Члан 4 
Средства из чл. 1 и 3 овог закона могу се ко-

ристити у сврхе предвиђене овим законом почев 
од 1961 године 

Члан 5 
У погледу средстава намењених за изградњу 

судских зграда неће се примењивати прописи о 
уплаћивању одређеног износа у корист федерације 
од средстава која се користе за изградњу админи-
стративних и управних зграда. 

Члан 6 
Од 1 јануара 1960 године таксе код свих судова, 

уколико се плаћа 1у у таксеним маркама, плаћаће 
се у посебним судским таксеним маркама. 

Ближе прописе о штампању посебних судских 
таксених марака доноси савезни Државни секре-
таријат за послове финансија. 

Члан 7 
Републичким законом прописују се одредбе о 

начину употребе средстава предвиђених овим за-
коном. 

Члан 8 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

897. 

На основу члана 34 тачка 9 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 26 децембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 26 децембра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА И НАК-

НАДАМА ПОСЛАНИКА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ 

1. У Одлуци о наградама и накнадама послани-
ка Савезне народне скупштине („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/58) у тачки 2 став 1 износ „40,000" 
замењује ое износом „50.000". 

2. У тачки 3 став 1 мења се и гласи: 
„Месечна награда^ за сталну функцију изно-

си, и то: 
Динара 

а) Претседник Републике до — — 250.000 
б) претседник Савезне народне скуп-

штине и потпретседника Савезног 
извршног већа до — — — — — 110.000 

в) члана Савезног извршног" већа, пот-
претседника и секретара Савезне на-
родне скупштине и претседника Са-
везног већа до — — — — — — 100.000 

г) потпретседника Савезног већа до — 75.000" 

У ставу 3 износи „65.000" и „60.000" замењују 
се износима „75.000" и „70.000". 

3. у тачки 4 у другом реду бришу се речи: „на 
седницама домова и". 

4. У тачки 6 став 2 износ „2.000" замењује се 
износом „2.500". 

5. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања, а 
примењиваће се од 1 јануара 1960 године. 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 115 
28 децембра 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. 

898. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 26 децембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 26 децембра 1959 године, до-
нела је 

% 

О Д Л У К У 
О ПОТВРДИ УРЕДАБА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 

ВЕЋА 

Потврђују се уредбе које је Савезно извошно 
веће донело на основу овлашћења из тачке IX Од-
луке о потврди уредаба Савезног извршног већа 
и о даљем раду на припреми закона о привредном 
систему („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/54), и то: 

1) Уредба о изменама Уредбе о краткорочним 
кредитима („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/59); 

2) Уредба о изменама и допунама Уредбе о по-
резу на доходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 48/59); 

3) Уредба о допунама Уредбе о земљорадничким 
задругама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59). 

Савезна народна' скупштина 
СНС(А)106 

28 децембра 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. 
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899. 

На основу одредбе става 2 тачке 6 одељка I 
главе ХУИ Савезног друштвеног плана за 1960 го-
дину, Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 

1960 ГОДИНИ 

Члан 1 
Привредне организације, банке, штедионице, Др-

жавни осигуравајући завод, самосталне 4 установе, 
водне заједнице, савези земљорадничких задруга, 
задружни пословни савез, заједнице привредних 
организација и заводи за социјално осигурање (у 
даљем тексту: организације) могу средства својих 
фондова користити за инвестициона улагања, са-
гласно прописима о коришћењу тих средстава, ако 
истовремено из тих средстава пренесу у свој фонд 
обртних средстава износ у висини од 25% од сред-
става која се користе за инвестиционе улагање. 

Одредбе претходног става не односе се на: 
1) средства амортизације; 
2) средства фондова која се користе за отпла-

ћиван^ инвестиционих зајмова из Општег инвести-
ционог фонда, на средства учешћа у трошковима 
инвестиција и на средства гарантних износа по тим 
зајмовима, као и на средства која се користе за от-
плаћиван^ зајмова из друштвених инвестиционих 
фондова политичкотериторијалних јединица, ако су 
ти зајмови дати за учешће у трошковима инвести-
ција по зајмовима одобреним из Општег инвестици-
оног фонда или за полагање гарантних износа по 
тим зајмовима; 

3) средства фондова која се користе за отплаћи-
ван^ инвестиционих зајмова добивених из сред-
става федерације преко републичког друштвеног 
инвестиционог фонда, ако су ануитети по тим зај -
мовима уступљени као приход републичком инве-
стиционом фонду; 

4) средства фондова која се користе за отпла-
ћиван^ инвестиционих зајмова добивених из сред-
става бироа за лосредовање рада преко друштвених 
инвестиционих фондова; 

5) средства фондова пољопривредних добара кад 
по завршним рачунима за 1959 годину ова употребе 
за рефундирање у фонд обртних средстава износа 
за поираст стоке из сопственог запата; 

6) средства инвестиционог фонда Заједнице Ју-
гослсвенских железница и на средства инвестици-
оног фонда Заједнице привредних предузећа Југо-
словенских пошта, телеграфа и телефона; 

7) средства фондова која се у виду дотација или 
зајмова улажу по важећим прописима у друштвене 
инвестиционе фондове, с тим што ће се средства 
тако унета у друштвене инвестиционе фондове тре-
тирати као средства остварена у току ранијих го-
дина и на њих примењивати одредбе става 1 тачке 6 
одељка I главе ХУИ Савезног друштвеног плана за 
1960 годину. 

Члан 2 
Организације које не користе кредит или зајам 

за обртна средства код банке, а средства фонда о-
бртних средстава су им довољна за нормално по-
словање, и организације које не образују обртна 
средства за своје пословање, кад користе средства 
својих фондова за инвестициона улагања, не врше 
пренос по члану 1 став 1 ове уредбе, већ износ који 
би пренели издвајају као резерву у оквиру фон-
да чија средства користе и могу га трошити по по-

себним прописима које доноси Савезно извршно 
веће. 

Изузетно од одредбе претходног става, градска 
саобраћајна предузећа и предузећа односно уста-
нове водовода, канализације и градске чистоће, ако 
не користе кредит или за јам за обртна средства код 
банке, а средства фонда обртних средстава су им 
довољна за нормално пословање, нису обавезни из-
двајати одређени износ као резерву фонда чија 
средства користе. 

Члан 3 
Организације могу средства амортизације кори-

стити за замену основних средстава и друга улага-
ња, сагласно прописима о коришћењу тих средста-
ва, ако истовремено из тих средстава издвоје на 
посебан рачун, и то: 

1) ако врше замену основних средстава — 10% 
од износа средстава која користе за замену основ-
них средстава; 

2) ако врше друга инвестициона улагања — 25% 
од износа средстава која користе за та улагања. 

Средства 'издвојена на посебан рачун по одред-
бама претходног става, организације које образују 
обртна средства за своје пословање могу користити 
у току 1960 године као обртна средства. 

Одредбе претходних ставова не односе се: 
1) на средства амортизације "употребљена за от-

плаћиван^ зајмова из Општег инвестиционог фонда; 
2) на средства амортизације примљена по основу 

осигурања за оштећена или уништена основна сред-
ства, кад се ова користе за довођење основног сред-
ства у првобитно стање; 

3) на средства амортизације железничких тран-
спортних предузећа, привредних предузећа Југосло-
венских пошта, телеграфа и телефона, предузећа 
друмског саобраћаја, предузећа за производњу 
цигле и црепа и комуналних предузећа; 

4) на средства амортизације организација које 
су отписале више од 70°/о од износа укупне набавне 
вредности својих основних средстава, сем грађевин-
ских објеката, по стању основних средстава на дан 
31 децембра 1959 године; 

5) на средства амортизације пољопривредних до-
бара, кад по завршним рачунима за 1959 годину 
ова употребе за рефундирање у фонд обртних сред-
става износа за прираст стоке из сопственог запата; 

6) на средства амортизације пољопривредних 
организација, општих земљорадничких задруга и 
специјализованих земљорадничких задруга које 
врше расподелу укупног прихода као опште земљо-
радничке задруге, кад се средства амортизације која 
потичу од продаје земљишта, приплодне стоке или 
пољопривредних машина користе за куповину зем-
љишта, приплодне стоке или пољопривредних ма-
шина, којима се врши проста замена продатог зем-
љишта, продате приплодне стоке односно продатих 
пољопривредних машина; 

7) на средства амортизације рударских преду-
зећа, кад се иста троше за извођење рударских ра-
дова. 

Члан 4 
Одредбе ове уредбе не односе се на здравствено 

установе. 

Члан 5 
Савезни Државни секретаријат за послове фи-

нансија доноси, по потреби, ближе прописе за при-
мењивана ове уредбе. 
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Члан 6 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 326 
23 децембра 1959 године 

Београд 

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

900. 

На основу чл. 163 и 226 Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 
1/59 и 52/59), Савез-но извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЕКРЕТАРА И СЛУ-
ЖБЕНИКА НА ДРУГИМ ОДРЕЂЕНИМ ПОЛОЖА-

ЈИМА 

Члан 1 
Основна плата савезних државних секретара из-

носи 47.000 динара, а положајна плата 33.000 динара 
месечно. 

Основна плата савезних државних потсекретара 
износи 42.000 динара, а положајна плата 21.000 до 
33.000 денара месечно. 

Члан 2 
Основна и положајна плата која је овом уред-

бом одређена за савезног државног секретара, при-
пада и претседник Савезног врховног суда и саве-
зном јавном тужиоцу. 

Основна и положајна плата која је одређена за 
савезног државног потсекретара, припада и слу-
жбенику који има звање амбасадора. 

Члан 3" 
Плате републичких државних секретара и ре-

публичких државних потсекретара одређују се про-
писима републичког извршног већа. 

Основна плата републичких државних секрета-
ра износи до 42.000 динара, а положајна плата до 
25.000 динара месечно. 

Основна плата републичких државних потсе-
кретара износи до 40.000 динара, а положајна плата 
до 22.000 динара месечно. 

Републички државни потсекретари могу ое по-
ставити у звање управних службеника. У том слу-
чају републичким државним потсекретарима при-
пада основна плата према звању. 

Члан 4 
Решење о одређивању плате у прописаним 

оквирима доноси надлежно извршно веће. 

Члан 5 
Даном почетка примењивања ове уредбе пре-

стаје да важи Уредба о платама државних секре-
тара и службеника на другим одређеним положаји-
ма Р. п. бр. 86 од 31 марта 1959 године. 

Члан 6 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 316 
23 децембра 1959 године 

Београд 

901. 

На основу одредбе става 3 тачке 7 одељка I 
главе ХУП Савезног друштвеног плана за 1960 го-
дину, Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПРИХОДУ ФЕДЕРАЦИЈЕ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ЗА 
ИЗГРАДЊУ АДМИНИСТРАТИВНИХ И УПРАВ-

НИХ ЗГРАДА У 1960 ГОДИНИ 

Члан 1 
Приход федерације који на основу одредбе ста-

ва 3 тачке 7 одељка I главе XVII Савезног друштве-
ног плана за 1960 годину плаћају државни органи 
и установе, привредне и друштвене организације, 
самосталне установе, банке, штедионице, привредне 
коморе и стручна удружења, по стопи од 25% од 
износа средстава која користе за изградњу адми-
нистративних и управних зграда (зграда за канце-
л а р и ј е просторије), обрачунава се и уплаћује за 
1960 годину по одредбама Уредбе о приходу феде-
рације који се плаћа за изградњу административних 
и управних зграда („Службени лист ФНРЈ", бр. 
10/59), ако Савезним друштвеним планом за 1960 го-
дину није друкчије одређено. 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по об-

јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 327 

23 децембра 1Р^9 године 
Београд 

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

902. 

На основу члана 12 Закона о порезу на лични 
приход грађана („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/58), 
Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОСЛОБОЂЕЊИМА ОД ПОРЕЗА НА ЛИЧНИ 

ПРИХОД ГРАЂАНА 
Члан 1 

Поред прихода који су по члану 3 Закона о 
порезу на лични приход грађана ослобођени од по-
реза на лични приход грађана, од овог пореза осло-
бођавају се и приходи за које је ослобођење од по-
реза установљено овом уредбом. 

Члан 2 
Од пореза на лични приход грађана ослобођа-

вају се: 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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1) награде које се у виду посебног друштвеног 
признања за рад у уметности и науци дају на основу 
саЕе?них или републичких прописа; 

2) награде које даје Организација Уједињених 
нација или њене организације као међународно при-
знање за рад у уметности и науци; 

3) награде које дају међународне организације и 
иностране националне организације са међународ-
ним угледом као стална међународна признања за 
рад у уметности и науци домаћим уметницима и на-
учницима, који су стекли признање у земљи; 

4) ауторски хонорари за јубиларна издања цело-
купних дела — на основу одлуке републичког са-
вета за просвету и културу. 

Члан 3 
Награде из члана 2 тачка 3 ове уредбе које дају 

одређене организације појединих страних држава 
ослобођавају се од пореза на лични приход грађана 
ако су те организације својом делатношћу стекле ме-
ђународни углед, ако по одређеном поступку одаби-
рају конкуренте за награде и ако награде додељују 
не само држављанима државе чије су те организа-
ције већ и држављанима других држава. 

У случајевима сумње да ли се ради о награди 
из претходног става, одлучује Секретаријат Са-
везног извршног већа за просвету и културу у са-
гласности са савезним Државним секретариј атом за 
послове финансија и Државним секретаријатом за 
иностране послове. 

Члан 4 
Јубиларним издањем, у смислу члана 2 тачка 4 

ове уредбе, сматра се издање које обухвата цело-
купна дела настала у току 25 година признатог рада 
аутора у области уметности или науке. 

Члан 5 
. Порез на лични приход грађана на приходе од 

ауторских малих права које обрачунава и испла-
ћује установа за заштиту ауторских малих права, 
плаћа се на остварене приходе по том основу по 
одбитку износа које установа наплаћује за изврше-
не услуге ауторима. 

Члан 6 
Приходи по одредбама ове уредбе ослобођени од 

пореза на лични приход грађана не уносе се у чист 
приход пореског обвезника пореза на лични приход 
грађана, нити утичу на висину стопе овог пореза 
који се плаћа на приходе из других извора. 

Члан 7 
Ближе прописе за извршење ове уредбе доно-

сиће, по потреби, савезни Државни еекретаријат за 
послове финансија. 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се и на 
разрез пореза ва лични приход грађана за 1959 го-
дину. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 330 
23 децембра 195-9 године 

Београд 

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

903. 
На основу чл. 71 и 72 Закона о јавним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 
1/59 и 52/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПЛАТАМА ТЕХНИЧКОГ 

ОСОБЉА и ПОМОЋНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 
У Уредби о платама техничког особља и помоћ-

них службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 7/58, 
44/58 и 6/59У члан 5 мења се и гласи: 

,,У личном дохотку техничког особља и помоћ-
них службеника садржани су поред плате, накнаде, 
додатка и других примања остварених по Уредби 
о платама техничког особља и помоћних службе-
ника, још и доприноси по Закону о доприносу 
буџетима из личног дохотка радника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57, 52/58 и 47/59)." 

Члан 2 
Члан 6 мења се и гласи: 
„Особљу запосленом на пословима одржавања 

и другим техничким пословима (члан 2 тачка 1) 
плата се одређује у месечном износу, према степену 
квалификације, и износи: 

1) за лица са квалификацијом висококвалифи-
кованог радника — 16.900, а са повишицама плате 
— до 22.000 динара; 

2) за лица са квалификацијом квалификованог 
радника — 12.900, а са повишицама плате — до 
17.200 динара; 

3) за лица са квалификацијом полуквалифико-
ваног радника — 10.600, а са повишицама плате — 
до 13.100 динара; 

4) за лица без квалификације — 9.500, а са по-
вишицама плате — до 11.800 динара." 

Члан 3 
У члану 7 став 2 мења се и гласи: 
„Повишица плате даје се после оваке три го-

дине проведене у служби у истој квалификацији. 
Повишица плата има пет и оне износе месечно: 

1) за лица са квалификацијом висококвалифи-
кованОг радника — прве четири повишице по 1.000, 
а пета 1.100 динара; 

2) за лица са квалификацијом квалификованог 
радника — прве две повишице по 800, а остале по 
900 динара; 

3) за лица оа квалификације^! полуквалифико-
ваног радника — прва повишица 400, друга, трећа 
и четврта по 500, а пета 600 динара; 

4) за лица без квалификације — прве две по-
вишице по 400, а остале по 500 динара." 

Члан 4 
У члану 10 став 1 мења се и гласи: 
„Џослови из претходног члана распоређују се 

у десет група. За послове појединих група плата 
по часу износи: 

Група послова Динара 
I 106 

II 94 
III 86 
IV 77 
V 68 

VI 61 
VII 55 

VIII 50 
IX 46 
X - 42/' 
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Члан 5 
Члан 13 став 1 мења се и гласи: 
„Особљу запосленом на бродовима за управне 

сврхе (члан 2 тачка 3) плата се одређује у месеч-
ном износу, према степену квалификације, и износи: 

1) за бродовођу, бродског стројовођу и првог 
бродског крмара — 16.900, а са повишицама плате 
— до 22.000 динара; 

2) за бродског моториста, самосталног морнара, 
кормилара, вођу палубе, ложача, мазача, вођу стро-
ја, трећег стројара унутрашње пловидбе, другог 
бродског крмара, управљача моторног чамца, кр-
мара теретњака и редара брода — 12.900, а са пови-
шицама плате — до 17.200 динара; 

3) за морнара и помоћног ложача — 10.600, а 
са повишицама плате — до 13.100 динара; 

4) за лица без квалификације — 9.500, а са по-
вишицама плате — до 11.800 динара." 

Члан 6 
Члан 16 мења се и гласи: 
„Возачима моторних возила плата се одређује 

према возачкој категорији и изно-си: 
1) за возаче Д категорије — 13.500, а са повиши-

цама плате — до 18.200 динара месечно, или од 65 
до 87 динара по часу; 

2) за возаче Ц категорије — 12.900, а са пови-
шицама плате — до 17.000 динара месечно, или од 
62 до 82 динара по часу; 

3) за возаче Б категорије — 12.300, а са по-
вишицама плате — до 15.800 динара месечно, или 
од 59 до 76 динара по часу; 

4) за возаче А категорије — 10.600, а са повиши-
цама плате — до 13.000 динара месечно, или од 
51 до 62 динара по часу. 

За возаче моторних возила са квалификацијом 
аутомеханичара или висококвалификованог возача 
моторних возила плата износи: 

1) за возаче Д категорије — 14.700, а са повиши-
цама плате — до 19.500 динара месечно, или од 
71 до 94 динара по часу; 

2) за возаче Ц категорије — 14.200, а са по-
вишицама плате — до 18.200 динара месечно, или 
од 68 до 87 динара по часу; 

3) за возаче Б категорије — 13.500, а са пови-
шицама плате — до 17.000 динара месечно, или од 
65 до 82 динара по часу." 

Члан 7 
У члану 17 ст. 2 и 3 мењају се и гласе: 
„Повишице за возаче моторних возила из става 

1 претходног члана износе: 
1) за возаче из тачке 1 — прве три повишице 

по 900, а остале по 1.000 динара месечно, или 4,20 
односно 4,70 динара по часу; 

2) за возаче из тачке 2 — прва повишица 700, 
друга и трећа по 800, а остале по 900 динара месечно, 
или 3,40 односно 3,90 односно 4,40 динара по часу; 

3) за возаче из тачке 3 — све повишице по 700 
динара месечно, или 3,40 динара по часу; 

4) за возаче из тачке 4 — прве две повишице 
по 400, трећа и четврта по 500, а пета 600 динара 
месечно или 1,80 односно 2,30 односно 2,80 динара 
по часу. 

Повишице за возаче моторних возила из става 
2 претходног члана износе: 

1) за возаче из тачке 1 — прве две повишице 
по 900, а остале по 1.000 динара месечно, или 4,30 
односно 4,80 динара по часу; 

2) за возаче из тачке 2 — све повишице по 
800 динара месечно, или 3,80 динара по часу; 

3) за возаче из тачке 3 — све повишице по 700 
динара месечно, или 3,40 динара по часу." 

Члан 8 
Члан 21 мења се и гласи: 
„Ако потребе репрезентације изискују, возачима 

моторних возила може се одредити посебан додатак 
до 4.200 динара месечно. 

Возачима моторних возила који управљају пут-
ничким аутомобилима датим на коришћење најви-
шим државним функционерима у смислу члана 
2 тачка 3 Уредбе о коришћењу друштвених сред-
става за путничке аутомобиле („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 14/58), додатак из претходног става може 
се одредити у износу већем од 4.200 динара месечно. 

Висину посебног додатка из претходних ставова 
одређује у сагласности са одговарајућим секрета-
р и ј а т а за општу управу извршног већа старешина 
надлежан за постављење." 

Члан 9 
Члан 24 мења се и гласи: 
„Плата за 'чишћење просторија износи од 0,91 

до 1,10 динара дневно по квадратном метру пода." 

Члан 10 
Члан 27 мења се и гласи: 
„Плата помоћних службеника износи 9.200, а са 

повишицама плате — до 11.900 динара месечно. 
Плата помоћних службеника који врше послове 

телефониста, п р и ј а в н и х , настојника зграде, руко-
в а о ц магацина, курира у већим местима и сличне 
послове — износи 9.700, а са повишицама плате — 
до 12.200 динара месечно." 

Члан 11 
У члану 28 став 2 мења се и гласи: 
„За службенике из члана 27 став 1 прве три 

повишице износе по 500 динара, а остале по 600 
динара месечно, док за службенике из става 2 — све 
повишице износе по 500 динара месечно." 

Члан 12 
У члану 38 став 5 речи: „према радном учинку 

(члан 22)" замењује се речима: „по часу или према 
радном учинку (чл. 16, 17 и 22)". 

Члан 13 
У члану 39 јст. 1 и 2 мењају се и гласе: 
„За помоћне службенике установљава се посебан 

додатак у месечном износу од 600 до 1.600 динара. 
Помоћним службеницима у болницама и шко-

лама у градовима и индустриским местима у којима 
се настава одржава у две смене, а који службу врше 
за време трајања наставе обеју смена, као и помоћ-
ним службеницима у другим органима и устано-
вама, чија служба по својој природи обухвата већи 
обим различитих послова или дуже присуство на 
радном месту, може се одредити посебан додатак 
до 2.200 динара месечно." -

Члан 14 
Највиши износи накнада за ненормирано радно 

време и највиши износи посебних додатака који су 
у процентима од плате утврђени Уредбом о платама 
техничког особља и помоћних службеника или про-
писима донетим на основу ње, повећавају се за 10%. 
За 10̂ /о повећавају с е - и накнаде за ненормирано 
радно време и посебни додаци који су на основу 
прописа одређени појединачним решењима. 

Као основица за одређивање ових накнада и 
додатака служи плата одређена прописима који су 
важили до доношења ове уредбе. 
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Члан 15 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 196(1 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 323 
23 децембра 1959 године 

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

904. 

На основу члана 79 став 1 тачка 1, у вези с чла-
ном 9 став 1 алинеја 3 Уставног закона и чл. 11 и 30 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ АМБАСАДЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ГВИНЕЈИ 

1. Отвара се амбасада Федеративне Народне Ре-
публике Југославије у Гвинеји са седиштем у Ко-
накрију. 

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

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

О трезно извршно веће 

Р. п. бр. 322 
23 децембра 1959 године 

Београд 

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

905. 

На основу одредбе става 6 тачке 1 одељка 1 
главе XVII Савезног друштвеног плана за 1960 го-
дину, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ОДРЕДАБА САВЕЗНОГ ДРУ-
ШТВЕНОГ ПЛАНА ЗА 1960 ГОДИНУ О ПРЕСТАНКУ 
ВАЖЕЊА ПРОПИСА О ОБАВЕЗНОМ ОСНИВАЊУ 

ПОЈЕДИНИХ ФОНДОВА 

1. Одредбе тачке 1 одељка 1 главе XVII Саве-
зног друштвеног плана за 1960 годину о престанку 
важења одредаба савезних закона и других прописа 
којима се предвиђа^обавезно оснивање фондова на-
родних република, аутономних јединица, срезова 
и општина, односе се на: 

1) фонд за унапређивање пољопривреде (оде-
љак 2 главе XXVII Савезног друштвеног плана за 
1955 годину — „Службени лист ФНРЈ", бр. 56/54, 
18/55 и 50/55, и Уредба о управљању фондовима за 
унапређивање пољопривреде — „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 22/56 и 14/58); 

2) фонд вода (одељак 10 главе XXV Савезног 
друштвеног плана за 1956 годину — „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 14/56 и 51/56, и Уредба о управљању 
фондовима вода — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
43/56); 

3) фонд за социјалне установе (члан 9 Основ-
ног закона о прекршај има — „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/59); 

4) ватрогасни фонд (члан 45 Основног закона о 
заштити од пожара — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/56); 

5) фонд за унапређивање издавачке делатности 
(чл. 35 до 37 Основног закона о издавачким преду-
зећима и издавачким установама — „Службени лист 
ФНРЈ,", бр. 11/55 и 27/55); 

6) фонд за унапређивање културних делатности 
(чл. 22 до 26 Закона о порезу на приходе од аутор-
ских права и о фонду за унапређивање културних 
делатности — ,,Службени лист ФНРЈ", бр. 31/54 и 
52/5° \ 

Политичкотериторијалне јединице могу сво-
јим прописима одредити да поједини фондови из 
претходне тачке и даље постоје ради финансирања 
задатака и циљева због којих су основани. 

Ако политичкотериторијална јединица одлучи 
да поједини фондови и даље постоје, неутрошена 
средства, потраживања и обавезе таквих фондова, 
са стањем по завршном рачуну на дан 31 децембра 
1959 године, остају тим фондовима. 

Приходи ових фондова одређени савезним про-
писима уплаћиваће се после 1 јануара 1960 године у 
те фондове ако Законом о буџетима и финансирању 
самосталних установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/59) није друкчије одређено. 

3. Ако политичкотериторијална јединица укине 
фондове из тачке 1 ове одлуке, неутрошена сред-
ства, потраживања и обавезе тих фондова, са ста-
њем по завршном рачуну на дан 31 децембра 1959 
године, преносе се на буџете политичкотериторијал-
них јединица којима су ти фондови припадали. 

Приходи ових фондова одређени савезним 
прописима распоређиваће се после 1 јануара 1560 
године сагласно Закону о буџетима и финансирању 
самосталних установа. 

Изузетно од одредбе претходног става, приходи 
од дела доприноса из дохотка који су издавачка 
предузећа: издвајала за фонд за унапређивање изда-
вачке делатности по Решењу о висини дела допри-
носа из дохотка који издавачка предузећа издвајају 
за фонд за унапређивање издавачке делатности 
(,,Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58), распоређиваће се 
у друштвене инвестиционе фондове по прописима 
који важе за расподелу доприноса из дохотка при-
вредних организација. 

4. Органи управљања фондовима из тач. 2 и 3 
ове одлуке дужни су саставити завршне рачуне фон-
дова за 1959 годину до 31 марта 1960 године. 

5. Неутрошена средства фондова за унапређива-
ње пољопривреде, која се по важећим прописима 
нису могла трошити у 1959 години, унеће се у ре-
зервни фонд политичкотериторијалне јединице ко-
јој је фонд припадао. 

6. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија прописаће, по потреби, упутства за 
примену ове одлуке. 

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 340 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Родољуб Чолаковић, с. р. 
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906. 

На основу одредбе става 3 тачке 2 одељка 1 
главе XVII Савезног друштвеног плана за 1960 годи-
ну, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДРЕДАБА САВЕЗНИХ 
ПРОПИСА КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ СРЕДСТАВА ДРУШТВЕНИХ ИНВЕСТИ-

ЦИОНИХ ФОНДОВА 

1. На основу одредбе тачке 2 одељка 1 главе 
XVII Савезног друштвеног плана за 1960 годину, од 
1 јануара 1960 године престају да важе одредбе са-
везних прописа којима се одређују намене за по-
једине приходе друштвених инвестиционих фондо-
ва, и то: 

1) у члану 19 став 3 Закона о доприносу из до^ 
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58, 48/59) одредба која гласи: 
„— за инвестиције у области робног промета", и у 
истом члану став 4 одредба која гласи: „— за ин-
вестиције у области робног промета у граду"; 

2) у члану 32 став 1 и члану 34 став 2 Закона о 
искоришћавању пољопривредног земљишта („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 43/59) одредба која гласи: ,,и 
служи за инвестиције намењене унапређивању по-
љопривреде"; 

3) у тачки 2 став 1 и тачки 4 став 2 Одлуке о 
уступању доприноса из дохотка и земљарине при-
вредним организацијама одређених делатности 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58, 27/59 и 43/59) 
одредба која гласи: „— за финансирање инвести-
ција за унапређивање пољопривредне производње" и 
у тачки 13 исте одлуке одредба која гласи: „ради 
финансирања инвестиција најмање у одговарајућем 
износу за унапређивање услужног занатства"; 

4) тачка 2 Одлуке о одређивању занатских про-
изводних предузећа и радњи на које се примењују 
одредбе тачке 13 Одлуке о уступању доприноса из 
дохотка и земљарине производним организацијама 
одређених делатности („Службени лист ФНРЈ", бр. 
51/58); 

5) тачка 2 Одлуке о приходима друштвених ин-
вестиционих фондова народних република и општи-
на за финансирање инвестиција за унапређивање 
,туризма („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/59); 

6) тачка 3 Одлуке о уплати доприноса из про-
мета житарица за унапређивање производње и про-
мета житарица („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/57 
и 16/58). 

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

Р. п. бр. 339 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

907. 

На основу члана 161 Закона о ТРЖНИМ службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр 53 57, 44/58, 1/59 
и 52/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ИСПЛАТИ ПОСЕБНОГ ДОДАТКА ПО ОДЛУЦИ 
0 ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ СЛУЖБЕНИКА ЗАПО-
СЛЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ НА КОЈУ ЈЕ ПРОШИ-
РЕНА ЦИВИЛНА УПРАВА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-

РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. Службеницима којима припада посебан до-
датак по Одлуци о исплати посебног додатка по 
Одлуци о посебном додатку службеника запослених 
на територији на коју је проширена цивилна управа 
Федеративне Народне Републике Југослав^ е („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 49/58), смањиће се тај дода-
так за износ који се добива кад се од извршеног по-
већања плате по Закону о изменама и допунама 
Закона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/59) одбије 82,5%. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1960 године. 

Р. п. бр. 353 
23 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

908. 
На основу чл. 35 и 36 став 2 Уредбе о орга-

низацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕТСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ЕКО-

НОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ 

У Одбор Савезног извршног већа за економске 
односе са иностранством именују се, и то: 
за претседник: 

Владо Поповић, члан Савезног извршног већа? 
за чланове: 

Коча Поповић, члан Савезног извршног већа и 
државни секретар за иностране послове; 

Сергеј Крај тер, члан Савезног извршног већа 
и претседник Комитета за спољну трговину; 

Славко Комар, члан Савезног извршног већа и 
секретар за пољопривреду и шумарство; 

Љубо Бабић, члан Савезног извршног већа; 
Војин Гузина, директор Савезног завода за при-

вредно планирање; 
Зоран Полин, државни потсекретар за послове 

финансија; 
Милорад Зорић, државни потсекретар — на-

челник Управе за персоналне послове Саве-
зног извршног већа; 
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Милан Купрешанин, генералттуковник; и 
директор Управе за техничку помоћ. 

Р. п, бр. 321 
28 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

909. 
На основу члана 46 став 4 Уредбе о организа-

цији и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕТСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА 

ПРЕТСТАВКЕ и ПРИТУЖБЕ 

У Комисију Савезног извршног већа за прет-
ставке и притужбе именују се, и то: 
за претседника: 

др Јосип Хрнчевић, члан Савезног извршног 
већа и секретар за правосудне послове; 

за чланове: 
Крсто Попивода, члан Савезног извршног већа) 
Грга Јанкес, претседник Одбора за претставке 

и жалбе Савезне народне скупштине; 
Лео Матес, генерални секретар Претседника Ре-

публике; 
Неда Божиновић, секретар Централног одбора 

Савеза бораца Народноослободилачког рата; 
Саво Медан, претседник Синдиката радника и 

службеника индустрије грађевинског матери-
јала и грађевинара, као претставник Централ-
ног већа Савеза синдиката Југославије; 

Ђуро Станковић, државни потсекретар за уну-
трашње послове; и 

Мијат Вулетић, начелник Бироа за претставке 
и притужбе Савезног извршног већа. 

Р. п. бр. 319 
23 децембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

910. 
На основу чл. 35 и Зв став 2 Уредбе о орга-

низацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА 
БУЏЕТ И СЛУЖБЕНИЧКА ПИТАЊА САВЕЗНОГ 

ИЗВРШНОГ ВЕЂА 

У Одбор за буџет и с л у ж б е н и ч е питања Саве-
зног извршног већа, поред чланова именованих Од-
луком о именовању претседника и чланова одбора 
и комисија Савезног извршног већа Р. п. бр 202 од 
16 маја 1958 године („Службени лист ФНРЈ", бр. 
22/58), именује се за члана Одбора Милорад Зорић, 

државни потсекретар — начелник Управе за пер-
соналне послове Савезног извршног већа. 

Р. п, бр. 320 
23 децембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

911. 
На основу члана 297 став 4 Закона о јавним 

службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), у сагласности са Секретаријатом Са-
везног извршног већа за општу управу, Секрета-
ри јат Савезног извршног већа за народно здравље 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОЈ 

СПРЕМИ ПОТРЕБНОЈ ЗА СТИЦАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 
ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ 

Члан 1 
У Правилнику о стручној спреми потребној за 

стицање одређених звања службеника здравствено 
струке („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/58 и 31/59), 
у члану 1 тачка 11, у четвртом реду у загради 
речи: „биолошка односно физичка група" замењују 
се речима: „биолошка или физичка или матема-
тичка група". 

У истом члану и тачки, у петом реду речи: 
„економски или правни факултет" замењују се 
речима: „економски или правни или шумарски 
факултет". 

Члан 2 
У члану 2 став 1 мења се и гласи: 
,,У звања одређена у тач. 1 и 2 претходног 

члана овог правилника могу се постављати и лица 
која су до 31 децембра 1958 године стекла стручну 
спрему прописану за та звања по прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о јавним 
службеницима." 

Члан 3 
У члану 3 после речи: „републички савет за 

народно здравље" ставља се тачка и брише даљи 
текст. 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1943/1 
12 децембра 1959 године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
др Херберт Краус, с, р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о оснивању Ко-
мисије Савезног извршног већа за претставке и при-
тужбе, објављене у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
52/59, поткрала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ САВЕЗНОГ 

ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕТСТАВКЕ И 
ПРИТУЖБЕ 

Тачка 4 треба да гласи: 
„4. Комисију именује Савезно извршно веће." 
Из Савезног извршног већа, Београд, 30 децем-

бра 1959 године. 
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Р Е Ш Е Њ А 
На основу члана 34 став 2 Закона о државној 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ И РАЗРЕШЕЊУ ПРЕТСЕДНИ-

КА КОМИТЕТА ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

1.' Поставља се за претседника Комитета за 
спољну трговину Сергеј Крај гор, члан Савезног из-
вршног већа и досадашњи секретар Савезног из-
вршног већа за индустрију. 

2. Разрешава се дужности претседника Комите-
та за спољну трговину Љубо Бабић, члан Савезног 
извршног већа. 

Б. бр. 62 
28 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 28 став 2 и члана 39 став 1 
Закона о државној управи („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 13/56 и 44/57), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА САВЕЗНОГ ИЗВР-

ШНОГ ВЕЋА ЗА ИНДУСТРИЈУ 

Поставља се за секретара Савезног извршног 
већа за индустрију Хасан Бркић, члан Савезног 
извршног већа. 

Б. бр. 63 
28 децембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 27 став 2 Закона о државној 
управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), 
у вези с чланом 3 став 2 Закона о савезним орга-
нима управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДРЖАВНОГ ПОТСЕКРЕТАРА У 

КОМИТЕТУ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

Поставља се за државног потоегеретара у Ко-
митету за спољну трговину Руди Колак, претсед-
ник Савезне спољнотрговинске коморе. 

Б. бр. 64 
28 децембра 19-59 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

Број 53 — Страна 1287 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 52 од 19 децембра 1959 године објављује: 

Закон о просветно-педагошкој служби; 
Закон о радним односима кућног помоћног о-

собља; 
Одлуку о посебном додатку за службенике ве-

т^ринарске струке запослене у ветеринарским у-
становама; 

Одлуку о установљењу додатка према изврше-
ним услугама односно према ефекту рада за слу-
жбенике ветеринарске струке запослене у ветери-
нарским установама; 

Одлуку о изменама Одлуке о условима з'а по-
ложаје старешина појединих категорија ветери-
нарских установа, као и о границама њихових по-
ложа јних плата; 

Решење о потврди Одлуке о допуни статута 
Правног факултета Универзитета У Београду; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о полагању испита за занатског помоћника; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о полагању испита за занатског мајстора. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 51 од 8 децембра 1959 
године објављују: 

Закон о оснивању Пољопривредног и Шумар-
ског факултета Универзитета у Загребу; 

Закон о Фонду за награђиван^ научних рад-
ника; 

Закон о завршном рачуну о извршењу буџета 
Народне Републике Хрватске (републичког буџета) 
за 1958 годину; 

Одлуку о привремен ом финансирању пс-р^ба 
Народне Републике Хрватске за месец јануар и 
фебруар 1960 године; 

Одлуку о разрешењу и избору чланова које 
бира Сабор Народне Републике Хрватске у Уни-
верзитетски савет и факултетске савете Универ-
зитета у Загребу;-

Одлуку о потврди Уредбе о изменама и допу-
нама Уредбе о организацији и раду Извршног већа 
Сабора Народне Републике Хрватске; 

Одлуку о одређивању најразвијенијих срезова 
и општина на територији Народне Републике Хр-
ватске и о највећим положајним платама секретара 
појединих народних одбора општина; 

Наредбу о одређивању трошкова промета на 
велико за со. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне м 
Херцегових" у броју 45 од 11 децембра 1959 године 
објављује: 

Наредбу о измени Наредбе о давању овлашће-
ња за постављење службеника и техничког особља 
у судовима; 

Правилник о признавању сведочанстава ино-
страних општеобразовних и стручних школа и 
стручних испита положених у иностранству; 

Решење о проглашењу Основне школе „Мориц 
Моцо Салом" у Сарајеву за огледну (експеримен-
талну) школу. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 30 од 5 децембра 1959 године објављује: 

Одлуку о потврди Уредбе о изменама и допу-
нама Уредбе о организацији и раду Извршног већаЈ 

Одлуку о изменама Друштвеног плана Народне 
Републике Црне Горе за 1959 годину. 

У броју 31 од 12 децембра 1959 године објављује: 
Одлуку о оквирима за утврђивање положај них 

плата службеника установа у области културе На-
родне Републике Црне Горе; 

Одлуку о оквирима за утврђивање положај них 
плата службеника у научним установама Народне 
Републике Црне Горе; 

ч 
Одлуку о измени и допуни Одлуке о установ-

љењу посебног додатка за наставно особље одре^ 
ђене специјалности у стручним школама; 

Одлуку о одређивању рока за саображавање 
постојећих основних школа одредбама члана ИЗ 
и 114 Закона о основној школи; 

Одлуку о установљен^ посебног додатка за на-
ставно и васпитно особље у школама и другим 
установама за васпитање и образовање; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о одређивању положајник плата службеника про-
светних установа који се налазе на положају и 
категоризацији тих положаја; 

Наредбу о почетку и завршетку наставе и 
школских распуста; 

Упутство о организацији и раду одељења од-
носно школа за основно образовање одраслих; 

Решење о измени и допуни Решења о оснивању 
Студентског дома Више педагошке школе у Це-
тињу као установе са самосталним финансирањем; 

Исправку Правилника за извршење Закона о 
држању и ношењу оружја. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

895. Указ о проглашењу Закона о инспекцији 
рада — — — — — — — — — 1273 
Закон о инспекцији рада — — — — 1273 

896. Указ о проглашењу Закона о привреме-
ном допунском финансирању изградње 
судских зграда — — — — — — 1278 
Закон о привременом допунском финан-
сирању изградње судских зграда — — 1278 

897. Одлука о изменама Одлуке о наградама и 
накнадама посланика Савезне народне 
скупштине — — — — — — — — 1279 

898. Одлука о потврди уредаба Савезног из-
вршног већа — — — — — — — — 1279 

899. Уредба о употреби средстава за инвести-
ције у 1960 години — — — — — — 1280 

900. Уредба о платама државних секретара и 
службеника на другим одређеним поло-
жајима — — — — — — — — — 1281 

901. Уредба о приходу федерације који се 
плаћа за изградњу административних и 
управних зграда у 1960 години — — — 1281 

902. Уредба о ослобођењима од пореза на 
лични приход грађана — — — — — 1281 

903. Уредба о изменама Уредбе о платама 
техничког особља и помоћних службеника 1282 

904. Одлука о отварању амбасаде Федера-
тивне На,родне Републике Југослав^е у 
Гвинеји — — — — — — — — — 1284 

905. Одлука о спровођењу одредаба Савезног 
друштвеног плана за 1960 годину о пре-
станку важења прописа о обавезном осни-
вању појединих фондова — — — — 1284 

906. Одлука о престанку важења одредаба са-
везних прописа којима су одређене по-
себне намене средстава друштвених ин-
вестиционих фондова — — — — — 1285 

907. Одлука о исплати посебног додатка по 
Одлуци о посебном додатку службеника 
запослених на територији на коју је про-
ширена цивилна управа Федеративне На-
родне Републике Ју гос лави је — — — 1285 

908. Одлука о именовању претседника и, чла-
нова Одбора Савезног извршног већа за 
економске односе са иностранством — — 1285 

909. Одлука о именовању претседника и чла-
нова Комисије Савезног извршног већа за 
претставке и притужбе — — — — — 1286 

910. Одлука о именовању новог члана Одбора 
за буџет и с л у ж б е н и ч е питања Саве-
зног извршног већа — — — — — — 1286 

911. Правилник о изменама Правилника о 
стручној спреми потребној за стицање од-
ређених звања службеника здравствено 
струке — — — — — — — — — 1286 

Исправка Одлуке о оснивању Комисије Са-
везног извршног већа за претставке и 
притужбе — — — — — — — — 1286 
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