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729. 
На основу одељка II Одлуке о потврди уреда-

ба Савезног извршног већа и о даљем раду на 
припреми закона о привредном систему („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 8/54), у вези са чланом 3 Уред-
бе о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/58 и 6/59), Савезно из-
вршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА 

НА ПРОМЕТ 

Ч л ан 1 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 20/59, 21/59, 28/59 и 31/59) у делу А Та-
рифе врше се следеће измене и допуне: 

1. Тар. број 96 мења се и гласи: 

„96 Природна вина од грожђа — 
Напомена: 

Динара 
— — 1 0 

1) Пореска основица је 1 литар 
2) Порез по овом тар. броју плаћа се на при-

родна вина од грожђа која у погледу стављања 
у промет одговарају условима прописаним одред-
бама Закона о вину, а на пр-омет другог вина — 
под условима из напомене 5 уз тар. број 97. 

3) Важи напомена 2 и следеће уз тар. број 97 
Тарифе, а не важи напомена 2 уз тар. број 93." 

2. Напомена уз тар број 97 мења се и гласи: 
„Напомена: 
1) Пореска основица је један хектолитарски 

степен алкохола Ако се јачина ракије не може 
утврдити алкохолометром, сматраће се да мека ра-
кија има 25%, а љута 40% алкохола. 

2) Пореским обвезником сматра се произвођач 
вина и ракије, без обзира да ли вино и ракију 
производи од сировина сопствене производње или 
од купљених односно на други начин прибављених 
сировина и без обзира коме и по ком основу испо-
ручује вино и ракију. 

На оне количине вина и ракије које индиви-
дуални произвођачи продају задругама или другим 
привредним организацијама које се баве прометом 
алкохолних пића, порез на промет плаћају задру-
ге односно друге привредне организације прили-
ком откупа, ако произвођач пре тога није платио 
порез. Износом плаћеног пореза раздужује се про-
извођач — порески обвезник. 

3) Производ ене количине ви,на и ракије утвр-
ђују се код индивидуалних произвођача пописом 
који врши орган управе општинског народног од-

бора надлежан за послове финансија у сарадњи 
са органом надлежним за послове винарске ин-
спекције. 

Остали произвођачи вина и ракије (пољопри-
вредна добра, сељачке радне задруге, задружне 
економије, опште земљорадничке задруге и по-
словни савези, винарски подруми и специјализо-
вана трговинска предузећа која се баве производ-
њом вина и ракије) дужни су одмах по завршеној 
производњи поднети органу управе општинског на-
родног одбора надлежном за послове финансија 
пријаву о употребљеним количинама грожђа (у 
килограмима) и комине (у лмтрима) и о произее-
деним количинама вина и ракије. 

Ако произвођач приликом пописа не пријави 
све производ ене количине вина и ракије, повешће 
се поступак за дело пореске утаје по Кривичном 
законику. Поред тога, он је дужан да уплати и 
одговарајући износ пореза на промет. 

4) За потрошњу у домаћинову индивидуалних 
произвођача ослобођава се годишње од плаћања 
пореза на промет 40 до 120 литара вина на сва- 4 

ког члана домаћинства старијег од 15 година и 3 
до 7 хектолитарских степени раније на сваког чла-
на домаћинства старијег од 18 година. Исте коли-
чине одобраваће се и сељачким радним задругама, 
као и виноградарским задругама, за чланове до-
маћинстава учлањених у тим задругама, с тим да 
се овим домаћинствима не могу одобравати посеб-
не количине од вина и ракије гпроизв ед ени х у при-
ватном газдинству. 

Републичко извр-шно веће црописиваће сваке 
године количине вина и ракије које се по прет-
ходном ставу ове тачке ослобођавају од плаћана 
пореза на промет, водећи при томе рачуна о спе-
цифичним условима и обичајима појединих кра-
јева. 

У случају плаћања пореза по реализацији 
(напомена 5 став 2), ослобођење од плаћања пореза 
на количине одобрене по ,претходним ставовима, 

само ако се оне и утроше у домаћинетву. 
5) ПО извршеном попису вина и ракије инди-

видуални произвођачи задужују се износом пореза 
на ггроизведене количине, по одбитку одређеног 
кала и количина одобрених за потрошњу у дома-
ћинову по претходној напомени. 

Ови произвођачи дужни су сваку продају вина 
и ракије пријавити органу управе општинског на-
родног одбора надлежном за послове финансија 
и одговарајући износ пореза уплатити, осим у слу-
чајевима продаје вина из става 2 напомене 2 уз 
овај тар. број. 

Изузетно, ако орган управе општинског народ-
ног одбора надлежан за послове финансија, у са-
гласности са органом управе општинског народног 
одбора надлежним за послове робног промена, 
утврди да се продаја вина и ракије не врши рав-
номерно према условима . тржишта, може одредити 
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да се износи пореза којим су задужени индивиду-
ални произвођачи, уплаћују крајем сваког троме-
сечја у одређеним износима без обзира на реали-
зацију. џ -

Ако произвођач противно одредбама Закона о 
вину ставља у промет и оне количине вина које 
по тим одредбама не сме стављати у промет и на 
које није обрачунат порез на промет дужан је 
уплатити порез и на ове количине. Уплаћивање 
пореза не утиче на одговорност но одредбама по-

" Мену тот закона. 
6) Остали произвођачи вина и ракије (напоме-

на 3 став 2) плаћају порез на промет у одређеним 
роковима по извршеној продаји. 

7) Кад се вино на које је плаћен порез на про-
мет употреби за производњу дестилата (вињак), 
признаће се плаћени порез на вино и обрачунаће 
се приликом наплате пореза на произведеш! де-
стилат, на основу потврде органа општинског на-
родног одбора надлежног за послове финансија у 
месту производње вина да је порез на те количи-
не обрачунат. 

8) Ако се вино на које је порез обрачунат по-
квари, тако да постане неупотребљиво за пиће и 
за производњу дестилата, извршиће се отпис за-
дуженог пореза на промет ако се анализом стани-
це за испитивање вина или потврдом органа надле-
жног за послове винарске инспекције утврди да 
је вино неупотребљиво за пиће и за производњу 
дестилата. 

По претходном ставу поступиће се и ако вино 
и ракија буду уништени код произвођа-ча услед 
више силе или других узрока које порески обве-
зник није могао спречити. 

9) У погледу продаје ракије на мало важе од-
редбе напомене 2 уз тар. број 93. 

10) Ближе прописе о н-аплати и контроли по-
реза на промет шпиритуса и алкохолних пића до-
носи савезни Државни секретари јат за послове 
финансија." 

3. У тар. броју 101 у напомени 4 под б) поеле 
речи: „спепијалних путничких аутомобила" додају 
се речи: „и епецијалних мотоцикала". 

Члан 2 
У делу В Тарифе врше се следеће измене и 

допуне: 
1. У тачки I став 5 мења се и гласи: 
„Стопа општинског пореза на промет природ-

ног вина у угоститељству не може бити виша од 
5в/в. Изузетно, срески народни одбор, и то оба већа 
равноправан), у сагласности са републичжим извр-
шним већем, може одобрити стопу и до 7%. За 
промет осталих алкохолних пића стопа општинског 
пореза на промет у угоститељству не може бити 
нижа од 10%." 

2. У тачки ПТ став 4 мења се и гласи: 
„Стопа општинског пореза на промет природ-

ног вина у трговини на мало не може бити виша 
од 5°/о. Изузетно, срески народни одбор, и то оба 
већа равноир авио, у сагласности оа репуб личким 
извршним већем, може одредити стопу и до 7%. 
На промет осталих алкохолних пића стопа овдшин-
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ског пореза на промет у трговини на мало не мо-
же бити нижа од 10%." 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављива-

ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п, бр. 265 

27 октобра 1959 године 
Београд 

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

730. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), Савезно извршно веће до-
носи 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О КРАТКОРОЧНИМ 

КРЕДИТИМА 

Члан 1 
У Уредби о краткорочним кредитима („Слу-

жбени лист ФНРЈ" бр. 31/56) у члану 3 ст. 2 и 3 
мењају се и гласе: 

„Изузетно, банка може одређени проценат сред-
става прикупљених од улога на штедњу, средста-
ва математичке премиске резерве по основу оси-
гурања живота и средстава амортизациде употре-
бљавати за дугорочно кредитирање. 

Висину процента средстава из претходног ста-
ва и сврхе за које се моту давати зајмови из ових 
средстава прописује савезни Државни секретари-
јат за послове финансија." 

Став 4 брише се. 
Члан 2 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у, „Службеном, листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 266 
27 октобра 1969 године 

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

731. 
На основу члана 161 Закона о јавним службе-

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

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОСЕБ-
НОМ ДОДАТКУ ЗА САНИТАРНЕ ИНСПЕКТОРЕ 

Члан 1 
У Уредби о посебном додатку за санитарне ин-

спекторе („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59) у члану 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 



Среда, 11 новембар 1950 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 45 — Страна 1051 

1 став 1 после речи: „органима управе," додају се 
речи: „заводима за социјално осигурање и дирек-
ц и ј а ^ и Генералној дирекцији Југословенских же-
лезница". 

Члан 2 
Члан 4 мења се и гласи: 
„Службзницима са високом медицинско^ спре-

мом запосленим у органима управе надлежним за 
послове народног здравља, као и у управним уста-
новама са делокругом из области народног здравља, 
припада посебан додатак у висини од 15% до 30% 
од основне и положајне плате, под условом да се 
накнадно оспособе за рад на организационим посло-
вима. 

Посебан додатак из претходног става припада 
и олужбеницима са високом медицинском опремом 
који су запослени у заводима за социјално осигу-
рање, као и службеницима са високом медицинском 
опремом моји раде на пословима санитарне службе 
у дирекцијама и Генералној дирекцији Југословен-
оких железница. 

Висину посебног додатка у границама из става 
1 овог члана за поједина места односно функције 
прописује за службенике савезних органа управе 
Секретари јат Савезног извршног већа за народно 
здравље у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за општу управу, а за службенике 
осталих органа управе републички савет за народ-
но здравље у сагласности са републичким ортаком 
надлежним за послове опште управе. 

Висину посебног додатка, у смислу претходних 
ставова, прописује за службенике Савезног завода 
за социјално осигурање Савезни завод у сагласно-
сти са Секретариј атом Савезног извршног већа за 
општу управу, за службенике републичког и сре-
ских завода за социјално осигурање — републички 
завод у сагласности са реп^бличким органом надле-
жним за послове опште. управе, а за службенике 
дирекција и Генералне дирекције Југословенских 
железница — Управни одбор Генералне дирекције 
Јутословенских железница у сагласности са Секре-
тари ј атом Савезног извршног већа за општу управу." 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 253 
27 октобра 1059 године 

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

732. 
На основу члана 135 у вези оа чл. 72 и 79 

Основног закона о буџетима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59) и тачке 2 главе ХУЈИ Са-
везног друштвеног плана за 1959 годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ ОСТВАРЕНИХ ВИШКОВА ПРИХО-
ДА п о БУЏЕТИМА НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА И 

СРЕЗОВА ЗА 1959 ГОДИНУ 
1. Народне републике и срезови мо-гу из оства-

рених вишкова прихода по буџетима за 1959 го-

дину, по издвајању 6°/о у буџетску резерву, дава-
ти позајмице и дотације општинама за покриће 
материјалних расхода по буџетима општина, ако 
општине нису у могућности да из остварених при-
хода буџета за 1959. годину финансирају неопходне 
потребе предвиђене у свом буџету. 

2. Народне републике могу, под условима и за 
сврхе из претходне тачке, давати позајмице и до-
тације (^резовима. 

3. Позајмице из оствареног вишка прихода могу 
се давати непосредно из оствареног и расположи-
вог вишка прихода по буџету народне републике и 
среза за 1959 годину. Средства за дотације обезбе-
ђују се у оквиру одобреног износа укупних ра-
схода буџета. 

4. Савезни Државни секретару ат за послове 
финансија може, по потреби, давати упутства за 
спровођење ове одлуке. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п, бр. 258 
27 октобра 1959 године 

Београд 

Савезно извршио веће 

Секретар, Потпр етседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

733. 

На основу става 2 тачке 2 главе XXI Савезног 
друштвеног плана за 1969 годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 6Чо БУЏЕТСКЕ РЕ-
ЗЕРВЕ ОБРАЗОВАНЕ ИЗ ПРИХОДА БУЏЕТА 
ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА 

1959 ГОДИНУ 
1. Народне републике, аутономне јединице и 

срезови могу из средстава 6% буџетске резерве 
образоване из прихода буџета за 1959 годину, дава-
ти позајмице општинама до висине потребне за 
наплату личних расхода за месец новембар и де-
цембар 1969 године ако општине нису у могућно-
сти да личне расходе покрију из остварених при-
хода буџета за 1959 годину. 

Народне републике и аутономне јединице мо-
гу, за давање позајмица општинама из средстава 
своје 6% буџетске резерве, поставити услов да се 
за ову сврху претходно употреби одговарајући део 
6°/о буџетске резерве среза, зависно од фин арап-
ског резултата^ извршења буџета среза. 

2. Под условима и за сврху из претходне тач-
ке народне републике могу из средстава овоје 6°/о 
буџетске резерве давати позајмице и срезовима. 

3. Ако средства 6% буџетске резерве народне 
републике и среза нису довољна за подмирење 
личних расхода општина у смислу тачке 1 ове од-
луке, општине могу употребити средства овоје 6% 
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буџетске резерве до висине која је потребна за 
исплату личних расхода за месец новембар и де-
цембар 1959 године. 

4, Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија може прописивати упутства за спрово-
ђење ове одлуке. 

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

Р. п. бр. 259 
27 октобра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

734. 
На основу члана 98 Основног закона о буџети-

ма („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56) и тачке 2 
г аве XVIII Савезног друштвеног плана за 1959 го-
дину, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ 
СРЕДСТАВА СТАЛНОГ РЕЗЕРВНОГ ФОНДА ПО-
ЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА И О 
ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТА ОПШТИНАМА ЗА 

ИСПЛАТУ ОБАВЕЗА ЗДРАВСТВЕНИМ 
УСТАНОВАМА 

1. У Одлуци о употреби средстава сталног ре-
зервног фонда политичкотериторијалних јединица 
и о одобравању кредита општинама за исплату 
обавеза здравственим установама („Службени лист 
ФНРЈ", бјр, 5/59) тачка 4 мења се и, гла-си: 

„4. Рок за исплату кредита одобреног по тачки 
3 ове одлуке не може бити дужи од три године. 
Отплаћиван^ одобрених кредита вршиће се у јед-
наким оброцима који доспевају 30 априла и 31 
октобра оваке године почев од 30 априла 1960 го-
дине. Камата ће се обрачунавати по стопи од 1%." 

2. У тачки 5 додају се два нова става који 
гласе: 

„Народне републике, аутономне јединице, сре-
зови и општине могу средства сталног резервног 
фонда употребити и за исплату осталих неизмире-
них буџетских обавеза насталих до краја 1958 го-
дине. 

За сврхе из претходног става народна репу-
блика^ и аутономна јединица могу орезовима и оп-
штинама, а срез општинама давати позајмицу или 
дотацију без обавезе враћања, из средстава свог 
сталног резерв-ног фонда." 

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

Р. п. бр. 260 
27 октобра 1969 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

735. 

На основу тачке 3 Одлуке о давању регреса при 
куповини опреме и резервних делова за потребе 
пољопривреде и шумарства („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/59), тачке 1 под 5 Одлуке о давању 
регреса при куповини ,вештачког ђубрива и сред-
става за заштиту биља за потребе пол^опривреде и 
шумарства („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59), тачке 
1 под 8 Одлуке о давању регреса црн продаји го-
рива и мазива за потребе пољопривреде, шумарства 
и рибарства („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59) и 
тачке 1 Одлуке о давању регреса при продаји ин-
дустриских производа за потребе слатководног ри-
барства („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59), а на 
предлог Главног задружног савеза ФНРЈ, саве-
зни Државни секретаријат за послове финансија из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РИБАРСКИХ ЗАДРУГА СЛАТ-
КОВОДНОГ РИБАРСТВА КОЈЕ ИМАЈУ ПРАВО 

НА РЕГРЕС 

1. Право на регрес из Одлуке о давању регреса 
при куповини опреме и резервних делова за потре-
бе пољопривреде и шумарства, Одлуке о давању 
регреса при куповини вештачког ђубрива и сред-
става за заштиту биља за потребе пољопривреде и 
шумарства, Одлуке о давању регреса при продаји 
горива и мазива за потребе пољопривреде, шумар-
ства и рибарства и Одлуке о давању регреса при 
продаји индустриских производа за потребе слат-
ководног рибарства имају следеће рибарске задруге 
слаггководног рибарства: 

1) специјализоване рибарске задруге организо-
ване по принципима опште земљорадничке задруге 
или сељачке радне задруге, ноје по тим принципи-
ма послују и које се баве риболовом у своје име и 
за свој рачун односно у циљу прераде рибе у по-
гонима задруге или ради продаје уиме и за рачун 
задруге; 

2) опште земљорадничке задруге или сељачке 
радне задруге које поред осталих делатности имају 
посебно регистроване погоне или погоне са издво-
јеном књиговодственом евид вици јом за риболов ко-
ји се баве риболовом у своје име и за свој рачун. 

2. Орган управе среског народног одбора надле-
жан за послове пољопривреде утврђује на основу 
прибакљеног мишљења органа управе општинског 
народног одбора надлежног за послове пољопри-
вреде и надлежног среског задружног савеза, које 
од рибарских задруга слатководног рибарства са 
седиштем на подручју среза испуњавају услове из 
претходне тачке. Овај орган издаће рибарским за-
другама слатководног рибарства које испуњавају у-
слове из претходне танке потврду о томе. Ова по-
тврда важи једну годину. 

3. Уз захтев за регрес корисници регреса из 
претходне тачке, поред остале прописане докумен-
тације, прилажу и потврду из претходне тачке ове 
наредбе, 
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4. Ова н-аредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 5 анкета 1969 године. 

Бр. 07-22533/2 
30 октобра 1969 године 

Београд х 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

736. 
На основу члана 2 под а) тачка 44 алинеја 2 

Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), савезни Државни 
секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О РАСПОЛАГАЊУ СТРАНИМ СРЕДСТВИМА 

ПЛАЋАЊА КОЈА ОСТВАРЕ ГРАЂАНИ 

, 1. Грађани могу страна средства плаћања која 
остваре по основима одређеним у тачки 2 ове на-
редбе држати на рачуну код Народне банке и њи-
ма располагати по одредбама ове наредбе. 

2. На рачуну код Народне банке грађани могу 
држати страна средства плаћања која су оства-
рили по следећим основима, и то: 

1) износе који претстављају уштеду од днев-
ница, плата, стипендија или зарада од личног рада 
за време боравка у иностранству; 

2) 50% од износа остварених по основу аутор-
ског хонорара, као и од других примања за лични 
рад научних радника, књижевника, уметника, ин-
жењера, лекара и других стручњака извршен у 
земљи; 

3) износе који су им стављени на располагање 
посебним решењима савезног Државног секретари-
јата за послове финансија. 

3. Страна средства плаћања која имају на ра-
чуну код Народне банке грађани могу користити 
у оној валути у којој су остварена. Изузетно, На-
родна банка може на захтев грађана вршити за-
мену страних средстава плаћања, а-ко за то по-
стоје могућности. 

Средства наведена у претходном ставу воде се 
код Народне банке на име оопственика. Сопственик 
може ова средства користити за плаћање у ино-
странству, као и за плаћање у земљи кад купује 
робу са консигнационих складишта иностране робе 
или за друга плаћања у земљи у складу са важе-
ћим прописима, и то за своје личне потребе и по-
требе чланова своје уже пород ипе (брачног друга, 
деце, родитеља). 

4. На страна средства плаћања која води на 
рачуну у смислу ове наредбе, Народна банка пла-
ћа камату ако њихов сопственик уговори отказни 
рок од најмање једне године. На износе страних 
средстава плаћања чија противредност износи до 
30.000 динара, рачут^то по званичном курсу, као 
и на све износе које је дужна да исплати одмах 
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или у роковима краћим од једне године, Народна 
банка не плаћа камату. 

Каматна стопа по којој ће Народна банка пла-
ћати камату из претходног става, као и у којим 
средствима ће се она плаћати, утврдиће се посеб-
ним прописом. 

5. За страна средства плаћања која остваре по 
основу наслеђа, помоћи, поклона, пензије, инвалид-
нине или других примања из иностранства која 
нису наведена у тачки 2 ове наредбе, грађани могу 
у року од једне године од дана обрачун авања до-
знаке, поднети захтев да им се део тако остварених 
страних средстава плаћања стави на располага-ње. 

Страна средства плаћања остварена по осно-
вима наведеним у претходном ставу, а у делу који 
одреди савезни Државни секретаријат за послове 
финансија у решењу које донесе на основу благо-
времено поднетог захтева, грађани могу држати на 
рачуну код Народне банке и шима раотолагати у 
смислу одредаба ове наредбе. 

6. Техничка упутства за спровођење ове на-
редбе доноси Народна банка у сагласности са са-
везним Државним секрет ари јатом за послове фи-
нансија 

7. Даном ступања на снагу ове наредбе преста-
ју да важе одредбе Одлуке о располагању деви-
зним средствима која остваре државни органи и 
установе, установе са самосталном финансираањем, 
друштвене организације и приватна лица („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 32/54) које се односе на 
страна средства плаћања која остварују грађани. 

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

Бр. 11-23590/1 
20 октобра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р, 

737. 

На основу члана 31а став 7 Уредбе о зајмовима 
за инвестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 
22/58 и 25/59), у споразуму са савезним Државним 
секретари ј атом за послове финансија, Секретари јат 
Савезног извршног већа за индустрију издаје 

Н А Р Е Д Б А 
о УТВРЂИВАЊУ ШТА СЕ СМАТРА основним 

ИНВЕСТИЦИОНИМ МАТЕРИ ЈАЛ ОМ 

1. Под основним инвестиционим материј алом у 
смислу члана 31 а став 1 Уредбе о зајмовима за 
инвестиције подразумева се следеће: 

Грана 111 — Електропривреда Јединица мере 
1) Електрична енергија 

Грана ИЗ, — Нафта 
1) Нафта т. 
2) Битумен т. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 



Страна 1054 — Број 45 

Јединица мере 
Грана 114 — Црна металуршка 

1) Профили од ЗМ челика т. 
2) Шипкасти чели-ци (округли и 

квадратни) т. 
3) Лим од ЗМ челика (дебљине пре-

ко 3 мм) т. 
4) Динамо-лим кг 
5) Трафо-лим (од 0,5 мм) кг 
6) Бешавне цеви (од 2") кг 
7) Шавне цеви црне нг 
8) Поцинкована жица (2 мм) кг 
9) Бетонски челик (0 12 мм) . т, 

10) Железничке шине нормалног ко-
лосека т. 

Грана 115 — Обојена металургија 
1) Бакар (ваљаонички) т. 
2) Алуминијум Су блоковима) кг 
3) Олово (рафинирано) кг 
4) Бакарна далеководно у ж е ( 0 56 

мм2) кг 
5) Алучелично далеководоно уже (1:6 

0 50 мм2) нг 
Ђ) Месингано цеви (МЗ 70) кг 

Јарана Ив — Неметали 
1) Цемент (РС 250) т, 
2) Шамотна опека (8К 32 нормална) ге. 
3) Магаезитна опека (нормалног 

формата) ком. 
4) Високонапонски изолатор (арми-

рани КЗ) ком. 
5) Канализационе цеви керамичке 

(0 200 мм) т. 
6) Стакло прозорско (3 мм) м2 

7) Салонит-олочице (5—6 мм) м2 

8) Азбест-цементне цеви (0 200 мм) нг 

Сирана 117 — Метална индустрија 
1) Одливци од челика кт 
2) Одливци од сивог лива нг 
3) Откивци (до 5 кг/ном) т. 
4) Откивци (преко 5 кг/ком) т. 
5) Водоводне цеви ливене (0 200 мм) нг 

Грана 120 — Хемиека индустрија 
1) Експлозив (влтазит 3) нг 
2) Пол ивигаил-х лорид (у праху) кг 

Грана 121 — Индустрија грађевинског 
материјала 

1) Ломљен камен м8 

2) Шљунак (речни) м8 

3) Песак (реч-ни) м8 

4) Цигла (пуна, нормалног формата) 1.000 ком. 
5) Цреп (фалцован, нормалног фор-

мата) 1.000 ком. 
6) Терацо плочице (од вибрираног 

бетона) м2 

Грана 122 — Дрвна индустрија 
1) Резана грађа (јеле и смрче, де-

бљине 24 мм) м8 
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Јединица мере 
2) Резана грађа (храстова, дебљине 

25 мм) м8 

3) Паркет (храстов, II класе) м2 

4) Шпер-плоче (букове, 4 мм) м8 

Грана 313 — Експлоатација шума 
1) Јамско дрво (буково, 0 10—15 см) м8 

2) Железнички прагови (букови, 
нормалне дужине, резани) м8 

3) Обла грађа (букови пилоти и т и -
пови, 0 20—29 ом) м8 

4) Обла грађа (чамови пилоти и т и -
пови, 0 20—29 см) м8 

2. Материјали из тачке 1 су репрезентанти 
за поједине групе материј-ала. 

Промена цене репрезент анта повлачи промену 
цене и материјала из одговарајуће групе матери-
јала. 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аће 
се од 1 јула 1959 године. 

Бр. 2811/3 
6 новембра 1959 године 

Београд 

Секретар за индустрију, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

0ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 46 од 7 новембра 1959 године објављује: 

Одлуку о измени Одлуке о накнади за преко-
времени рад и ноћно дежурство службеника вете-
ринароке струке запослених у ветерикароким уста-
новама; 

Одлуку о измени Одлуке о положеним платама 
службеника научних установа у Народној Репу-
блици Србији; 

Објаву о престанку чланства у Савету за про-
свету НРС Петр атину Никитовићу и избору Љу-
бице Дукић за новог члана. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 44 од 6 новембра 1959 
године објављују: 

Упутство о категоризацији положаја у про-
светним установама за које се повећава положајна 
плата, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БО-
СНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" у броју 39 од 30 октобра 1959 године 
објављује: 

Уредбу о оснивању стручне школе за унутра-
шње послове; 

Уредбу о оснивању Републичке комисије за 
изузетно признавање права на пензију; 

Одлуку о оквирима за утврђивање накнаде тро-
шкова и изгубљене зараде одборницима, члановима 
савета и управних коми-сија наводних одбора; 

Одлуку о разрешењу и избору секретара Извр-
шног већа НРБиХ; 

Одлуку о избору чланова Савета Високе при-
вредне школе у Сарајеву и Високе техничке школе 
за погонске инжењере металуршке струке у Зеници; 

Решење о разрешењу и постављењу републич-
к а функционере; 

Правилник о финансиском пословању и вођењу 
књига у апотекама; 

Наредбу о изменама и допунам Наредбе о одре-
ђивању установа у којима се може вршити испи-
тивање намирница; 

' Наредбу о почетку и завршетку наставе и 
школских распуста; 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о при-
вредним делатностима које се сматрају сличним 
занатској радиности; 

Решење о проглашењу Основне школе у Ма-
гла,ју за огледну школу; 

Програм за Лепите квалификованих радника из 
општег и општестручног градива; 

Програм за испите висококвалификовагавих рад-
ника из општег и општестручног градива; 

Решење о именовању претседник и чланова 
Републичке комисије за изузетно признавање права 
на пензију; 

Решење о измени Решења о именовању прет-
седник, сталних и повремених чланова Комисије 
за службениче послове НРБиХ; 

Решење о разрешењу и о именовању члана Са-
вета Управне школе у Сарајеву. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 34 од 31 октобра 1959 године објав-
љује: 

Указ о проглашењу Закона о организацији у-
праве народних одбора, са текстом истог закона; 

Уредбу о оснивању Меморијалног музеја „Прво 
заседање АСНОМ-а"; 

Уредбу о оснивању Републичке комисије за 
признавање права на пензију по члану 73 став 2 
Закона о пензиском осигурању; 

Одлуку о упису у школе за ученике у привреди 
лица која нису завршила основну школу; 

Решење о именовању Републичке комисије за 
признавање права на пензију по члану 73 став 2 
Закона о пензиском осигурању; 

Решење о именовању прете ед.ни ка и чланова 
Управног одбора Фонда за награде „11 октобар". 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 26 од 30 октобра 1959 године објављује: 

Уредбу' о организацији и раду Извршног већа 
(пречишћени текст); " 

Уредбу о измени Уредбе о организацији и раду 
Секретаријата за рад Извршног већа Народне скуп-
штине Народне Републике Црне Горе; 

Уредбу о измени Уредбе о организацији и раду 
Секретаријата за опште привредне послове. Извр-
шног већа Народне скупштине Народне Републике 
Црне Горе; у 

Уредбу о измени Уредбе о организацији и раду 
Секретаријата за индустрију Извршног већа На-
родне скупштине Народне Републике Црне Горе. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

729. Уредба о изменама и допунама Тарифе 
пореза на промет — — — — — — 1049 

730. Уредба о изменама Уредбе о краткороч-
ним кредитима — — — — — — 1050 

731. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
посебном додатку за санитарне ин-
спекторе — — — — — — — — 1050 

732. Одлука о употреби остварених вишкова 
прихода по буџетима народних република 
и срезова за 1969 годину — — — — 1051 

733. Одлука о употреби средстава 6°/о буџетске 
резерве образоване из прихода буџета по-
ли тичкотери тори ј алних јединица за 1969 
годину — — — — — — — — — 106! 

734. Одлука о измени и допуни Одлуке о упо 
треби средстава, сталног резервног фонда 
политичкотериторијалних јединица и о 
одобравању кредита општинама за испла-
ту обавеза здравственим установама — 1062 

736. Наредба о одређивању рибарских задруга 
слатководног рибарства које имају право 
на регрес — — — — — — — — 1052 

736. Наредба о располагању страним средстви-
ма плаћања која остваре грађани — — 1053 

737. Наредба о утврђивању шта се сматра о-
сновним вднвестиционим матери ј алом — 1063 
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Позив на претплату па 

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

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

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

1-30 
Скреће се-пажња досадашњим претплатницима да прили-

ком слања претплате на чековној или вирманској уплатници 
испишу: 

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

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

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

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

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

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

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

Чековна уплатница била је приложена 44 броју „Службеног 
листа ФНРЈ". За претплатнике који примају више примерака че-
ковна уплатница налазила се у примерку на коме је адреса. 

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

Претплата за 1960 годину на додатне, Службеног листа ФНРЈ'' 
1. „МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ" 

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

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

жиро рачун 101-11 ј 
1-30 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


