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693. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-

ПУНАМА ЗАКОНА О РАТНИМ ВОЈНИМ 
ИНВАЛИДИМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног за-кона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југос лави је и савезним 
органима власти, проглашава ое Закон о изменама 
и допунама Закона о ратним војним инвалидима, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 16 октобра 1959 године. 

П. р; бр. 58 
19 октобра 1959 године 

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

- Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАТ-

НИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА 

Члан 1 
У Закону о ратним војним инвалидима („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 33/57 и 44/58) члан 14 мења 
се и гласи: 

„Лична инвалидним припада ратним војним 
инвалидима према групи у коју оу распоређени у 
смислу члана 3 овог закона, у висини одређеној по 
следећој скали: 

Инвалидска 
група 

Проценат ратног 'Млечни износ 
инвалидитета инвалиднине м динара 

I 100% и потребна стална 
помоћ другог лица . 18.000 

II 100% 15.000 
III 90% 12.000 
IV 80% 9.000 
V 70% 6.500 

VI 00% 4.000 
VII 50% 3.000 

VIII 40% 2.000 
ГХ 30% 1.500 
X 20% 1.000" 

Члан 2 
У члану 16 додаје се нови став З, који гласи: 
„Изузетно од одредбе тачке 2 става 1 овог чла-

на, деца погинулих, умрлих или несталих под 
околностима из чл. 1 и 2 овог закона имају право 

на породичну инвалиднину до навршене 25 године 
живота и кад се оспособљавају за самосталан ж и -
вот и рад путем допунског школовања или теча-
јева који дају одређену стручну опрему. У овим 
случајевима право на породичну инвалиднину мо-
же ое само једанпут поново успоставити." 

Члан 3 
У члану 22 став 1 мења се и гласи: 
„Ратном војном инвалиду I групе припада по-

р^д инвалид нине и 'додатак за негу и помоћ другог 
лица у износу од 9.000 динара месечно." 

Члан 4 
У члану 23 став 2 у тачки 1 уместо: „9.500" 

ставља се: „10.500", а у тачки 3 уместо: „7.500" став-
ља се: „9.500". 

Члан 5 
У члану 27 додаје се нови став 2, који гласић 
„Ратни војни инвалиди од VIII до X групе који 

имају право на додатак на децу по основу радног 
односа, имају право на та ј додатак ш за време док 
се налазе на рехабилитацији по одредбама овог за-
кона, ако испуњавају остале услове предвиђене 
прописима о додатку на децу." 

Члан 6 
У члану 33 додаје се' нови став 2, који гласи! 
„Члановима уже породице ратног војног инва-

лида који имају право на здравствену заштиту по 
прописима о социјалном осигурању, а коју губе сту-
пањем инвалида на рехабилитацију, припада право 

. ћа здравствену заштиту предвиђену у члану 31 став 
2 тач. 1 до 4 овог закона за. време док се пев ал ед 
налази на рехабилитацији, без обзира на инвалид-
ску групу и услове предвиђене у претходном отаву." 

Члан 7 
Члан 37 мења се и гласи: 
,,У циљу оспособљавања за вршење одређеног 

занимања ратни војни инвалиди имају право на 
рехабилитацију (медицинску и профеоионалну), ако 
према општем образовању, годинама живота, здграв-
ети ен ом стању и другим околноетима--имају услова 
за успешну рехабилитанију. 

Рехабилитацијом обезбеђује се окзпоообљавање 
за вршење ранијег или другог одговарајућег зани-
мања, стручно оспособљавања за вршење одређеног 
Занимања и стручно усавршавање." 

Члан 8 
После члана 37 додају се два нова члана, који 

гласе: 
„Члан 37а 

Ратни војни инвалиди који немају стручну 
спрему рехабилитују се оспособљавањем за вршење 
занимања за које је потребна стручна опрема сте-
чена приучавањем односно нижа стручна спрема. 
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Ратни војни инв-алиди који имају стручну спре-
му нижу од спреме квалификованог радника од-
носно од средње стручне спреме, рехабилитују се 
оопособљавањем за вршење занимања за које је 
потребна стручна спрема квалификованог радника 
односно средња стручна спрема. 

Ратни војни инвалиди који имају стручну спре-
му хвали фи ков амог радника односно средњу струч-
ну опрему или стручну спрему вишу од ове, реха-
билитују се оспособљавањем за вршење истог за-
нимања или другог занимања за које је потребна 
стручна спрема равна оној коју имају. 

Орган надлежан за решавање о праву на ре-
хабилитацију може ратног војног инвалида који 
има стручну спрему из претходног става упутити 
и на'стручно усавршавање ради стицања стручне 
опреме више од оне коју инвалид има, ако се ин-
валид нарочито истакао у ранијем раду и струч-
ном осоособљавању и ако се с обзиром на његова 
лична својства може очекивати да ће са успехом 
у редовном року стећи такву спрему., 

Члан 376 
Рехабилитација ратних војних инвалида спро-

води се на начин, под условима и на местима која 
су предвиђена за рехабилитацију инвалида рада 
по прописима о социјалном осигурању, ако прет-
ходним чланом није друкчије прописано. 

Ближе прописе о спровођењу рехабилитације 
доноси, по потреби, Савезно извршно веће или ор-
ган који оно овласти." 

Члан 9 
У члану 38 бришу се из текста речи: ,,а којима 

је с обзиром на њихово имовно и породично стање, 
место у коме се врши рехабилитација и друге окол-
ности, потребна у том циљу посебна материјална 
помоћ". 

Члан 10 
У члану 40 став 1 уместо: „члана 37" ставља 

се: „чл. 37 до 376". 

Члан 11 
У инвалидским стварима решење које је по-

стало коначно у управном поступку до ступања на 
снагу овог закона, може се укинути по праву над-
зора ако је њиме повређен матер иј ални закон у 
корист појединца а на штету друштвене заједнице, 
и то најдоцније до истека пет година од дана кад 
је решење постало коначно у управном поступку. 

Члан 12 
Овлашћење Секретаријата Савезног извршног 

већа за социјалну политику и комунална питања 
за одобравање. узимања у поступак неблаговреме-
них захтева предвиђено у члану 76 став 3 Закона 
о ратним војним инвалидима уколико се односи на 
захтеве за признавање инвалиЈдских права по осно-
ву болести задобивене под околностима из става 1 
тачка 1 истог члана, као и овлашћење предвиђено 
у члану 81 став 2 поменутог закона, престају да 
важе 1 јануара 1961 године, осим за захтеве под-
нете до тог дана. 

Члан 13 
Превођење досадашњих инвалиднина и додатка 

за негу и помоћ' другог лица на износе одређене 
одредбама овог закона органи управе среског на-
родног одбора надлежни за послове социјалне за-
штите извршиће по службеној дужности и без до-
ношења формалног решења, које ће се издавати 

само на захтев странке ради коришћења права 
жалбе. 

Члан 14 
Инвалидним и додатак за негу и помоћ другог 

лица одређени по одредбама овог закона исплаћи-
ваће се од првог дана наредног месеца по ступању 
на снагу овог закона. 

Члан 15 
Овај за-кон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
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У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О МИРНОДОПСКИМ ВОЈНИМ 

ИНВАЛИДИМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике ЈуТославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о мирнодопским војним инва-
лидима, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 16 октобра 1959 
године. 

П. Р. бр. 59 
19 октобра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

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

нодопским ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА 

Члан 1 
У Закону о мирнодопским војним инвалидима 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 106/47) у чла-
ну 1 став 1 мења се и гласи: 

„Мирнодооским војним инвалидом сматра се 
војно лице које у мирно доба у саставу Југосло-
веноке народне армије, вршећи војну дужност или 
друге дужности за циљеве државне безбедности и 
народне одбране, без своје кривице задобије рану, 
повреду или озледу, те је због тога код њега на-
ступило оштећење организма за најмање 20%." 

Члан 2 
После члана 1 додаје се нови члан 1а, који 

гласи: 
„Мирнодоттским војним инвалидом сматра се" и 

војно лице које је после 15 маја 1945 године задо-
било болест у вршењу обавезне војне службе у Ју-
го словенској народној армији или у вршењу ду-
жности у војним школама у својству питомца, па 
је због тога код њега наступило оштећење органи-
зма за најмање 60'%. 

Изузетно од претходног става, мирнодопским 
војним инвалидом сматра се и војно лице код нога 
је наступило оштећење организма за најмање 50°/о 
услед последица болести за добивене ван Југосла-
вије на обавезној војној служби коју врши у окви-
ру међународних обавеза које је Југославија пре-
узела. 
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Лице које је по претход.ним ставовима отекло 
инвалидска права и ужива их најма-ње пет година, 
па му" се после тога стање побољша и проценат ин-
валидитета смањи испод процената одређених у 
тим ставовима, задржава својство инвалида и ин-
валидска права према смањеном проценту инвали-
дитета, ако -исти није мањи од 20°/о." 

Члан 3 
Члан 2 мења се и гЗгаси: 
„Под војним лицима у смислу овог закона под-

разумевају се лица која се сматрају војним лицима 
по одредбама Закона о Југославенској народној ар-
мији." 

Члан 4 
Члан 3 мења се и гласи: 
„Инвалидска права по овом закону имају: 
1) мирно доооки војни инвалиди; 
2) чланови уже породице односно родитељи вој-

них лица погинулих или умрлих од ране, повреде 
или озледе задобивене под околностима из члана 1 
овог закона; 

3) чланови уже породице односно родитељи 
војних лица која умру од болести задобивене тод 
околностима из члана 1а овог закона; 

4) чланови уже породице односно родитељи 
мирнодопских војних инвалида од I до VII групе 
после њихове смрти." 

Члан 5 
Члан 4 мења се и гласи: 
„Одредбе Закона о ратним војним инвалидима 

и прописа донетих на основу тог закона, примењи-
ваће се сходно и на лица обухваћена овим законом 
ако њиме није друкчије про-писано." 

Члан 6 
После члана 4 додају се шест нових чланова, 

који гласе: 
„Члан 4а 

Ако мирнод опаки војни инвалид за исти слу-
чај инвалидно сти стекне право и. на инвалид нину 
или инвалидску пензију по прописима о ипвалид-
ском осигурању, може по сопственом избору кори-
стити право на инвалидске принадлежности по овом 
закону или право на инвалиднину односно инва-
лидску пензију по прописима о инвалидском оси-
гурању 

Мирнодопски војни инвалид који по претход-
ном ставу изабере и користи право на инвалиднину 
или инвалидску пензију по прописима о инвалид-
ском осигурању, може остварити остала инвалид-
ска права по овом закону, осим права на инвалид-
ске принадлежности. 

Члан 46 
Ако мирнодопски војни инвалид доцније стекне 

право на инвалиднину или инвалидску пензију по 
прописима о ипв а лидском осигурању на основу но-
вог случаја инвалид носни односно телесног оште-
ћења на које није утицао његов ранији војин инва-
лидитет, користиће и даље сва инвалидска права 
по овом закону. 

Ако мирнодопоки војни инвалид стекне доцније 
право, на инвалидску пензију по прописима о инва-
лидоком осигурању "на основу новог случаја инва-
лидност на ноју је утицао његов ранији војни 
инвалидитет, користиће и даље сва инвалидска 
права по овом закону, и то: 

1) ако је нов случај инвалидност настао услед 
^несреће на послу или професионалне болести у 
Смислу Закона о инвалидском осигурању; 
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2) ако је нов случај инвалидност настао услед 
б-олести или повреде ван посла, под условном да је 
као мирнодопсни Бројни инвалид до наступања но-
сног случаја ин валидности провео најмање пет го-
дина у радном односу са пуним редовним радним 
временом у смислу Закона о ИНЕалидском осигу-
рању. 

Мирнодопони војни инва-лид који не испуњава 
услове из тач. 1 и 2 претходног става може по соп-
ственом избору у смислу члана 4а овог закона ко-
ристити само једно од отечених права. 

Члан 4в 
Одредбе чл. 4а и 46 овог закона сходно се при-

мењују и кад уживалац инвалид нине или инвалид-
ске пензије одређене по прописима о инва лидском 
осигурању доцније стегне право на инвалидске 
'перинадл ежности као мирнодсхискзи војни инвалид 
по одредбама овог закона. 

Члан 4т 
Ако мирнодопсии војни инвалид накнадно 

стекне својство ратног војног инвалида, односно 
ако ратни војни инвалид накнадно стекне својство 
Мирнодопског војног инвалида, одређују му се ин-
валидска права ратног вој,ног инвалида, и то према 
групи у ноју се разврстава сходно прописима о 
утврђивању инв ал ид ит ет а у случају ви,ше рана, по-
вреда, озледа или болести. 

Ако је стицање или коришћење неког права 
везано искључиво за својство ратног војног инва-
лида, инвалид може у случајевима из претходног 
става користити то право само према групи и про-
центу овог ратног инвалидитета. 

Члан Фд 
Одредбе чл. 4а до 4г овог закона примењиваће 

се сходно и на чланове уже породице односно ро-
дитеље лица које је у часу смрти испуњавало усло-
ве да може -користити јед,но или оба права по на-
веденим одредбама, ано и они испуњавају услове 
за стицање инвалидсиих права по овом закону и 
услове за стицање права на породичну пензију по 
Закону о пензионом осигурању. 

Члатови уже породице односно родите ЛЈИ који 
по претходном ставу" изаберу и користе право на 
породичну пензију, не могу користити ниједно од 
инвалидних права по овом закону. 

Члан 4ђ 
Права по овом закону која се стичу по основу 

болести задобивене под околностима из члана 1а 
овог закона признају се и кад се ради о болести 
која је и раније постојала али се погоршала за 
време обавезне војне службе, или о болести за коју 
се не може поуздано закључити да је проузроко-
вана вршењем обавезне војне службе, али се може 
закључити да је вршење такве службе на болест 
знатно утицало. 

У случајевима из претходног става проценат 
инвалидитета утврдиће се уз сходну примену чла-
на 4 став 2 Закона о ратним војним инвалидима. 

Ли,цу ноје је по завршетку рата (16 маја 1945 
године) остало на дослужењу обавезног војног ро-
ка, па је пре истека тота рока отпуштено из Југо-
словензоке народне армије услед погоршања боле-
сти за добивене при вршењу војне дужности у рату, 
а по којој му није признато својство ратног војног 
инвалида, одредиће се проценат инвалидитета без 
примене члана 4 став 2 Закона о ратним војним 
инв алидима." 

Члан 7 
Наслов одељка изн,ад члана 5 и тај члан ме-

њају се и гласе: - - - - . ' — - -
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„II ОДРЕДБЕ О ПОСТУПКУ 
Члан 5 

Војна јединица или установа надлежна за војно 
лице које је под околностима из члана 1 овог за-
кона задобило рану, повреду или озледу услед које 
наступи оштећење организма, односно које под тим 
околностима погине или умре, покренуће одмах по 
службеној дужности поступак у циљу утврђивања 
узрока и околности под којима је такво лице ра-
њено, повређено, озлеђене односно погинуло или 
умрло. 

По завршеном поступку надлежна војна једи-
ница или установа издаће правно заинтерееованом 
лицу уверење о околностима под којима се случај 
догодио, ради подношења захтева за признање ин-
валидоких права по овом закону." 

Члан 8 
После члана 5 додају се три нова члана који 

гласе: 
„Члан 5а 

Лице које поднесе захтев за признање инва-
лидоких права по основу болести (члан 1а), може 
та права остварити само на основу писмених до-
каза о постој ању болести који потичу из времена 
службе у Јутооловенској народној армији или по 
отпуштању из ње, а пре истека 30 дана од отпу-
штања. 

Члан 56 
Решење донето у првом степену којим се при-

знају инвалидска права по основу болести по прет-
ходном члану, подлеже ревизији, која се врши гло 
одредбама члана 67 став 2 до члана 70 Закона о 
'ратним војним инвалидима. 

Члан 5в 
Захтеви за признање инвалидних права по 

Основу болести заробивене под околностима из чла-
на 1а овог закона, могу се подносити у року од 
пет година по отпуштању из Југос лов епске народне 
армије, а за случајеве који су наступили пре сту-
пања на снагу Закона о изменама и допунама овог 
закона од 1969 године — у року од пет година по 
беговом ступању на снагу." 

Члан 9 ^ 
Члан 6 мења се и гласи: 
„Инвалидска права по овом закону имају и: 
1) војна лица која су у саставу југословенске 

војске у времену од 18 маја 1920 године до 6 априла 
1941 го даше, вршећи војну дужност или службу, 
"или поводом исте, без своје кривице рањена, по-
вређена или озлеђена; 

2) чланови уже породице односно родитељи 
мирно далеких војних инвалида од I до VII групе 
"из претходне тачке — после њихове смрти; 

3) чланови уже породице односно родитељи 
војних лица која су у времену означеном у тачки 
1 овог члана и под тамо наведеним околностима 
погинула или умрла од. задобивених рана, повреда 
или озледа; 

4) војна лица којима је по прописима донетим 
ире 6 априла 1941 године, одлукама надлежних 
органа било признато својство мирнодонскзог војног 
инвалида услед рана, повреда или озледа задоби-
вених у бившој српској или црно горској вој-сци пре 
Балканског и Првог светског рата, као и чланови 
Уже породице таквих инвалида од I до VII групе — 
'после њихове смрти." 

Члан 10 
Члан 6а мења се и гласи: 
„Инвалидска права по овом закону имају и 

. лица која по Уговору о миру са Италијом постају 
југосл ав епски држављани, и то; 
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1) којима је својство мирнодопских војних ин-
валида признато одлукама итали јамских државних 
органа због оштећења организма насталог по де-
мобилизацији ита либанске оружане силе после рата 
1914—1918 године до 10 јуна 1940 године у једини-
цама у саставу те силе; 

2) која по решењу ит албанских државних ор-
гана изводе своја инвалидска пргава од умрлих 
мирнодоиских војних инвалида из тачке- 1 овог 
члана или од лица која су погинула на војној ду-
жности у јединицама и у времену који су наведени 
у тачки 1 овог члана." 

Члан 11 
После члана 6а додају се шест нових чланова, 

који гласе: 
,,Члан 66 

На лица којима су по досадашњим прописима 
призната инвалид,ска права по основу болести за-
добивене под околностима.из члана 1а овог закона 
неће се примењивати одредбе чл. 5а и 56 овог за-
кона. 

Члан 6в 
Лицима којима су по ранијим прописима била 

призната остала инвалидска права, осим права на 
инвалиднину, коју нису могла остварити због тога 
што у погледу имовног стања и прихода нису испу-
њавала услове прописане за примање инвалидског 
додатка, признаће се по службеној дужности и пра-
во на инвалиднину, као и право на додатак за негу 
!и помоћ другог лица ако се ради о инвалиду I 
групе. 

Члан бт 
Чланови уже породице односно родитељи лица 

која су умрла од последица рана, повреда или озле-
да задобивених у вршењу дужности као питомци 
војних школа, којима је по ранијим прооисима било 
признато само право на инвалидске принадлежно-
сти и здравствену заштиту, могу и без новог реша-
вања користити сва остала инвалидска права, ако 
у том погледу испуњавају услове предвиђене у по-
себним прописима. 

Члан бд 
До доношења посебних прописа којима ће бити 

регулисана њихова инвалидска права, одредбе овог 
закона сходно ће се примењивати и на: 

1) лица која су задобила односно задобију 
рану, повреду или озледу при вршењу службе На-
родне милиције, или службе државне безбедности, 
као и за време вршења службе против авионске за-
штите, дужности предвојничке обуке или ванармм-
оког васпитања других видова; 

2) чланове уз^е породице односно родитеље 
лица која су погинула или умрла од рана, повреда 
или озледа задобивених под околностима из прет-
ходне тачке; 

3) чланове уже породице односно родитеље 
лица која су под околностима из тачке 1 овог чла-
на постала мирнодооски војни инвалиди од I до 
VII групе и као таква умрла. 

Члан 6ђ 
Лицима која по досадашњим прописима нису 

имала право на инвалидске принадлежности, право 
н а инвалиЈДнину и додатак за негу и помоћ другог 
'лица припада" од првог дана наредног месеца по 
ступању на снагу Закона о изменама и допунама 
овог закона од 16 октобра 1959 године („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 42/59), ако захтев поднесу у року 
од три месеца од дана његовог ступања на снагу. 
Ако захтев поднесу по истеку овог рока, ова права 
припадају им од првог дана наредног месеца по 
подношењу захтева. 

Дан од кога лицима наведеним у претходном 
ставу припадају остала инвалидска права одређује 
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се сходно одредбама члана 51 ст. 2, 3 и 4 Закона о 
ратним војним инвалидима. 

Члан бе 
Ступањем на снагу овог закона престају да 

!важе: 
1) Уредба о одређивању инвалидских принад-

'лежности мирнодоткжим војним инвалидима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 29/53 и 35/5-5); 

2) одредбе осталих прописа који се односе на 
миртаодопеке војне инвалиде а ноје су у супротно-
сти са одредбама овог закона." 

Члан 12 
Чланови 7 до 9 бришу се. 

Члан 13 
Овлашћује се Законодаени одбор Савезног већа 

Савезне народне скупштине да утврди и изда пре-
чишћен текст Закона о мирнодопаким војним ин-
валидима, као и да изврши потребно усклађивање 
израза употребљених у закону, с обзиром на изме-
не и допуне учињене у овом закону. 

Члан 14 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љичвању у „Службеном листу ФНРЈ". 

695. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА 

О ДРЖАВНИМ ПРАЗНИЦИМА 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о до-
пуни Закона о државним празницима, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници Са-
везног већа од 16 октобра 1959 године. 

П. Р. бр. 60 
19 октобра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ 

ПРАЗНИЦИМА 

Члан 1 
У члану 4 Закона о државним празницима до-

даје се нов став који гласи: 
„Законом народне републике може се одредити 

и један други дан у години као празнични дан за 
који важе одредбе о државним празницима." 

Члан 2 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", 

696. 

По испуњењу услова из чл. 14, 15 и 16 За-
кона о удружењима, зборовима и другим јавним 
скуповима („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/46), на 
основу члана 13 тог закона, савезни Државни се-
кретари јат за унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКЕ ЛИГЕ ЗА МИР, НЕЗАВИСНОСТ И РАВ-

НОПРАВНОСТ НАРОДА 

Одобрава се према поднесеним правилима осни-
вање и рад Југоеловенске лиге за мир, независност 
и равноправност народа, са седиштем у Београду, 
а са делатношћу на целој територији Југоелавије. 

П/З,бр. 17478/1 
21 августа 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

697. 

На основу члана 30 став 1 Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и републичких 
органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 
18/59), у циљу извршења Одлуке о програму и пред-
рачуну употребе средстава предвиђених у Савезном 
буџету за 1959 годину за унапређивање пољопри-
вредне производње, Р. п. бр. 146/59 од 19 маја 1959 
године, Секретаријат Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДАВАЊУ ПРЕМИЈА ЗА ПРОИЗВЕДЕНО ЕЛИТ-

НО СЕМЕ ПОВРЋА, ТРАВА И ЛЕГУМИНОЗА 

Члан 1 
Из средстава одређених Одлуком о програму и 

предрачуну употребе средстава предвиђених у Са-
везном буџету за 1959 годину за унаиређи-вање по-
љопривредне производње, Р. п. бр. 146/59, даће се 
премије за произведено ,елитно^ семе поврћа, трава 
и легуминоза — рода 1959 године, и то: 

а) од "семена поврћа, за: 
1) 880 кг пасуља 
2) 1920 кг бораније ниске 
3) ИО кг бораније високе 
4) 800 кг грашка 
5) 170 кг црвеног патлиџана — раног 
б) ИО кг црвеног патлиџана — средње раног 
7) 30 кг црвеног патлиџана — за прераду 
8) 270 кг паприка бабура 
9) 124 кг паприка туршијара 

10) 885 кг лука црног — семе 
11) 10 кг лука црног (сребрњака) — семе 
12) 2100 кг лука цртаог — арпаџика 
13) 2600 кг лука белог 
14) 320 кг мркве 
15) 3 кг купуса 
16) 210 кг спанаћа 
17) 250 кг салате — за топле леје 
1в) 1290 кг салате за гајење у пољу 
19) 190 кг цвекле 
20) 30 кг лубеница 
21) 5 кг диња 

6) од семена трава и легуминоза, за: 
1) 50 кг италијанског љуља (БоПит ИаНсит) 
2) 56 „ француског љуља (Ауепа е1а!шг—Аггћеп-

аШегип е1а1шз) 
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3) 50 
4) 22 
5) 45 
6) 13 
7) 7 
8) 2 
9) 53 

10) 23 
11) 2 

12) 200 

енглеског љуља (Бо1шт регеппе) 
маниј ег репка (РЈ1еит рга!епзе) 
ливадског вију ка (Гез1иса рга1епз1з) 
црвеног ви ју ка (Гез1иса гићга) 
праве ливадарке (Роа рга1;еп818) 
беле росуље (А^гозИз аШа) 
јежевице (Вас1уПз б1отега1а) 
житника (А^горугит т1егте(1шт) 
жутог — златног овсика (Тпзе1ит Иауе-
зсепз) 
сточног грашка (РФзшп агуепзе) 

Члан 2 
Премија за производ ено елитно семе из прет-

ходног члана даће се научним устано-вама које вр-
ше истраживања у области производње семена по-
врћа, трава п легуминоза. 

Савез пољопривредно-шумарских комора Југо-
славије одредиће научне установе из претходног 
става и количине елитног семена појединих врста 
(у оквиру количина из претходног члана) за које 
ће им. се дати премија. 

Члан 3 
Прилико!.- одређ-ивања научних установа којима 

ће се за произведеш? елитно семе из члана 1 овог 
правилника дати премија, Савез по љ опривре дно -
шумарских комора Југославије водиће рачуна да 
ли установа располаже: 

1) стручњаком за производњу и селекцију елит-
ног семена; 

2) одговарајућим земљ.иштем за производњу 
елитног семена; 

3) складиштем простором и уређајима за про-
чишћавање, класирање и сортирање елитног се-
мена. 

Савез пољопривр е дно - шумар ских комора Југо-
славије водиће притом рачуна и о томе да ли је 
установа закључила уговор са пољопривредним ор-
ганизацијама за даље умножавање производ еног 
елитног семена ако га сама даље не умножава. 

Члан 4 
Премија за произведено елитно семе поврћа, 

трава и легуминоза даће се под условима: 
1) да је научна установа која је произвела 

елитно семе одређена од стране Савеза пољопри-
вредно-шумарских комора Југославије за производ-
њу одређене врсте елитног семена; 

2) да је елитно, семе поврћа производ ено према 
методима за производњу елитног семена поврћа 
усвојеним од Савеза пољопривредно-шумарских 
комора Југославије (Гласник Савеза пољопривред-
но-шумарских комора Југослвије, за 1958 годину 
бр. 6 и 7), а семе трава и легуминоза — према упут-
ствима Савеза пољооривредно-шумарских комора 
Југославен је; 

3) да су вођене одговарајуће књиге о производ-
њи елитног семена; 

4) да је соме клавир ако, пречишћено (раокуже-
но), запрашено и испитано (пломбиране); 

5) да квалитет семена поврћа не отступа од про-
писаних норми предвиђених у методима за произ-
водњу елитног семена поврћа усвојеним од Савеза 
пољопривр ед но - шум арских комора Југослвије, од-
носно да квалитет семена трава и легуминоза не 
отступа од упутстава Савеза пољопривредно-шу-
марских комора Југославије за производњу семена 
трава и легуминоза. 

Члан 5 
Премија за елитно семе производ ено под усло-

вима из претходног члана износи по 1 кг, и то: 

а) од семена поврћа, за: 
Динара 

1) пасуљ ЗОО 
2) боранију ниску ЗОО 
3) боранију високу ЗОО 
4) грашак ЗОО 
5) црвени патлиџан — рани . 3.200 
6) 
7) 

црвени патлиџан — средње рани 3.200 6) 
7) црвени патлиџан — за прераду 3.200 
8) паприку бабуре 3.000 
9) паприке тур ши јаре 3.000 

10) лук црни — семе 1.200 
11) лук црни (сребрњак) — семе 1.800 
12) лук црни — арпаџик 200 
13) лук бели 200 
14) мркву 1.500 
15) купус 6.000 
16) с ^наћ ЗОО 
17) салату за топле леје 600 
18) салату за гајење у пољу 600 
19) цвеклу 800 
20) лубенице 2.000 
21) диње 2.000 

б) од семена трава и легуминоза, за: 
Динара 

2.500 1) италијански љуљ. (БоИит ИаИсит) 
2) француски љуљ (Ауепа е1аИог — Аггћеп-

аШегип е1а1шз) 2.500 
3) енглески љуљ (Г,оКит регеппе) 2.500 
4) манији репак (РНеит рга!епзе) 2.500 . 
5) ливадски вијук (Еез1иса рга1епз1з) 2.500 
6) црвени вијук (Еез1иса гићга) 2.500 
7) праву ливадарку (Роа рга^епзаз) ' 2.500 
8) белу росуљу (А^гозЦз а1ћа) 2.500 
9) јежевицу (Бас^уНз ^1отега1а) 2.500 

10) жути — златни ов сик (Тг\зе1шт Дауеасепз) 2.500 
и ) житник (А^горугит т1;егтес1шт) 2.500 
12) сточни грашак (Р1зит агуепзе) ^ 150 

Премија се даје без обзира на продајну цену 
семена. 

Члан 6 
Исплату премија по овом правилнику врши Се-

кретару ат Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство. 

Захтев за исплату премије подноси произвођач 
Секретаријату Савезног извршног већа за пољопри-
вреду и шумарство најдоцније до 1 децембра 1959 
године. Захтев мора да садржи: 

1) тачан назив произвођача елитног семена; 
2) потврду надлежне установе за испитивање 

здравственог стања и квалитета семенске робе 
(члан 26 став 2 Закона о промету семенске робе — 
„Службени л,ист ФНРЈ", бр. 27/54) о здравственом 
стању и квалитету произведеног елитног семена. 

Ако производњу елитног семена врши установа 
за испитивање здравственог стања и квалитета се-
менске робе, потврду из претходног става даће дру-
га таква установа; 

3) изјаву произвођача да је семе поврћа прои-
зведем према методима за производњу елитног се-
мена поврћа усвојеним од Савеза пољопривредно-
шумарских комора Југославије, односно да је семе 
трава и летуминоза произведеш) према упутству 
Савеза пољопривредно-шумароких комора Југосла-
в а е за производњу семена трава и легуминоза; 

4) докуменат са датумом када је, коме и колико 
елитног семена продато; 

5) назначење количине, назива врсте и сорте 
пречишћеног, запрашеног, испитаног (пломбираног) 
и продатог елитног семена; 

6) податке о производњи и количини добивеног 
елитног семена од појединих врста семена и о по-
вршини на којој је извршена производња; 
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7) изјаву произвођача да је елитно семе прои-
зведеш) у 1959 години и да за то семе није раније 
тражена нити наплаћена премија. 

Члан 7 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 2150 

1 октобра 1959 године 
Београд 

Секретар 
за пољопривреду и шумарство, 

Славко Комар, с. р. 

698. 

На основу тачке 5 став 3 Одлуке о давању ре-
греса при куповини опреме и резервних делова за 
потребе пољопривреде и шумарства („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/59), Секретари јат Савезног из-
вршног ,већа за пољопривреду и шумарство про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА ЗА ПО-
ЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ, СПРАВЕ И УРЕЂАЈЕ 

ЗА КОЈЕ СЕ ДАЈЕ РЕГРЕС 

Члан 1 
Издавање атеста за пољопривредне машине, 

справе и уређаје у смислу тачке 5 Одлуке о давању 
регреса при куповини опреме и резервних делова 
за потребе пољопривреде и шумарства, врши се по 
одредбама овог правилника. 

Члан 2 
Пријава за издавање атеста подноси се Савезу 

пољопривредно-шумарских комора Ју гос лави је у 5 
примерака. 

Пријава из претходног става мора садржати 
следеће податке о пољопривредној машини, справи 
или уређају, и то: 

1) назив и ознаке; 
2) податке о производњи, залихама и могућно-

стима годишње производње, а програм освајања 
производње. ако се пољопривредна машина, справа 
или уређај ради у ^операцији са иностраном 
фирмом; 

3) проспекте, фотографије или оклопне цртеже. 
Пријаву подноси произвођач, и то посебно за 

сваку пољо-привредну машину, справу или уређај. 

Члан 3 
Уз пријаву из претходног члана мора се при-

ложити и следећа документација у 5 примерака 
или оверених преписа: 

1) извештај о испитивању пољопривредне ма-
шине, оправе или уређаја; 

2) калкулација обрачунске и планске продајне 
цене коштања, са образложеним елементима тро-
шка; 

3) мишљење и предлог Пословног удружења 
за механизацију и хемизацију пољопривреде Југо-
слав^ е о увођењу, коришћењу и перспективи од-
носне пољопривредне машине, справе или уређаја; 

4) мишљење и предлог'Удружења машинотрад-
ње Јутославије о могућностима производње, про-
граму освајања производње ако се пољопривредна 
машина, справа или уређај ради у кооперацији са 
иностраном фирмом, као и о другим елементима са 
становишта машиноградње, који су потребни за 
издавање атеста. 

. Члан 4 
Испитивање пољопривредних машина, справа 

или уређаја у циљу давања извештаја из претход-
ног члана тачка 1 могу вршити само следећи ин-
ститути или заводи: 

1) Институт за механизацију пољопривреде НР 
Србије, Земун Поље; 

. 2) Институт за механизацију пољопривреде НР 
Хрватске. Загреб; 

3) Пољопривредни факултет — Завод за пољо-
привредне машине, Земун; 

4) Пољопривредни факултет — Завод за стро-
јаротво, Загреб; 

5) Км ети јоки институт НР Словеније — Од јел 
за пољопривредно машинство, Љубљана. 

Испитивање специ јалних машина, справа и 
уређаја могу вршити и установе које нису поме-
нуте у претходном ставу а које су опремљене за 
вршење испитивања ових машина, справа и уре-
ђаја. 

Члан 5 
За нове пољопривредне машине, справе и уре-

ђаје који нису обухваћени Одлуком о давању ре-
греса при куповини опреме и резервних делова за 
потребе пољопривреде и шумарства атест се може 
тражити само у циљу подношења предлога за до-
бивање регреса. 

Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 2107 
25 септембра 1959 године 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду и шумарство, 
Славко Комар, с. р. 

699. 

На основу члана 3 тачка 3 и члана 21 Уредбе 
о организацији и раду Савезног завода за стати-
стику („Службени лист ФНРЈ", бр. 51/57), Савезни 
завод за статистику доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗВРШЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ АНКЕТЕ 

У 1960 ГОДИНИ 

1. На територији Јушславије извршиће се од 
15 до 25 јануара 1960 године пољопривредна анкета 
којом ће се прикупити подаци о броју стоке. 

2. Анкета ће у сваком срезу обухватити око 
од свих газдинстава, према томе колико је по-

требно да се добију поуздани подаци за подручје 
среза. ' 

3. Припремним радњама, организацијом и спро-
ћођењем ове анкете руководиће Савезни завод за 
статистику, који ће прописати за то потребне обра-
сце и упутства. 

4. Срески заводи за статистику предложиће 
претседницима среских и општинских народних 
одбора да именују службенике за вршење ове ан-
кете (анкетаре), и то из редова службеника сре-
ских и општинских органа. 

5. Старешине домаћинства дужне су, у смислу 
члана 21 Уредбе о организацији и раду Савезног 
завода за статистику, давати тачне одговоре на сва 
питања постављена у обрасцима. 
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6. Трошкови спровођења ове анкете подмири-
ваће се из средстава предвиђених у предрачуну 
Савезног завода за статистику. 

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

Бр. 08-8727 
15 октобра 1959 године 

Београд 
Директор 

Савезног завода за статистику, 
Анте Новак, с. р. 

700. 

На основу члана 14 став 2 Уредбе о платама 
техничког особља и помоћних службеника („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 7/58, 44/58 и 6/59), у сагласно-
сти са Секретару атом Савезног извршног већа за 
општу управу и са савезним Државним секрета-
ријатом за послове финансија, Управа поморства и 
речног - саобраћаја доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ДОДАТКА ЗА ХРАНУ 
ОСОБЉУ СТАЛНО УКРЦАНОМ НА БРОДОВИМА 
И ПЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА УПРАВНЕ СВРХЕ 

1. Додатак за храну исплаћиваће се: 
1) члановима посаде стално укрцаним на бродо-

вима за непривредне сврхе Трговачке морнарице 
сУНРЈ у износу од 250 динара дневно по члану по-
саде; 

2) члановима посаде стално укрцаним на бро-
довима и пловним објектима (пловилима) за непри-
вредне сврхе унутрашње пловидбе у износу од 150 
динара дневно по члану посаде. 

2. Додатак из претходне тачке овог решења 
исплаћиваће се од 1 јануара 1959 године. 

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

- Бр. 3783 
5 октобра 1959 године 

Београд 
Директор 

Управе поморства и речног 
саобраћаја, 

Мирослав Драгутин, с. р. 

— ЈТЈ8 Р.Е4.053 

ЈТЈ8 Р.Г4.0-54 

— — — — ЈИЗ Р.Р4.055 

ЈТЈЗ Р.Р4.057 

Тегљенички уређај за двоооовна 
железничка кола колосека 1435 мм. 
Тегљенички уметак: — — — 

Тегљенички уређај за двоосовна 
железничка кола колосека 1435 мм. 

' Спој ка — — — — — — „ 
Тегљенички уређај за двословна 

железничка кола колосека 1435 мм. 
Ослонац опруге 

Тегљенички уређај за двоосовна 
железничка кола колосека 1435 мм. 
Вођица ослонаца опруге — — — Ј1Ј8 Р.Е4.056 

Тегљеничкм уређај за двословна 
железничка кола колосека 1435 мм. 
Носач ослонаца опруге. Наслон тег-
љеника — — — — — — — 

Тегљенички уређај за двословна 
железничка кола колосека 1435 мм. 
Овални ослонци опруге — — — Ј1Ј8 Р.Е4.058 

- Тегљенички уређај за двословна 
железничка кола колосека 1435 им. 
Вођица овалних ослонаца опруге. 
Отстојни туљак 

Тегљенички уређај за двоосовна 
железничка кола колосека 1435 мм. 
Носач овал/них ослонаца опруге — Ј1Ј8 Р.Р4.060 

Тегљенички уређај за двоооовна 
железничка кола колосека 1435 мм. 
Вођица куке тегљеника — — 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
оу у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на сна-
гу 1 марта 1960 године. 

Бр. 11-4255 
13 октобра 1959 године 

Београд 
Претседник 

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

— — — — ЈХЈ8 Р.Е4.059 

— ЈТЈ8 Р.Е4.061 

701. 

На основу члана 6 Уредбе о југооловеноким 
стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и произвођачким опецифшшцијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ТЕГ-

Л) ЕН ИЧ КИ УРЕЂАЈ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛА 
1. У издању Савезне комисије за станд ар диза-

чи ју доносе се следећи југословенски стандарди: 
Тегљенички уређај за двоосовна 

железничка кола колосека 1435 мм. 
Диспозиција — — — — — — 

-Тегљенички уређај за двоооовна 
железничка кола колосека 1435 мм. 
Кука тегљеника — 

Тегљенички уређај за двоосовна 
железничка кола колосека 1435 мм. 
Тегљеник — — — 

702. 

На основу члана 6 Уредбе о ј у гос лов епским 
стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и проиЗвођ ачким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА АЛУ-

МИНИЈУМ И ЊЕГОВЕ ЛЕГУРЕ 

Ј1Ј8 Р.Е4.050 

— — — ЈТЈ8 Р.Г4.051 

— г - Ј1ЈЗ Р.Е4.052 

1. У издању Савезне комисије за 
цију доносе се следећи јутословенски 
Профили, шипке и жица од алуми-

нијума. Технички прописи за из-
раду и испоруку — — — — — 

Профили, шипке и жица од алумини-
јумских легура. Технички прописи 
за израду и испоруку — . — — 

Димови и траке од алуминијума. Те-
хнички прописи за израду и испо-
руку — — — — — — — 

Димови и траке од алуминијумских 
легура. Технички прописи за из-
раду и испоруку — — — — — 

Цеви од алуминијума. Технички про-
писи за израду и испоруку — — 

Цеви од алуминијумских легура. Те-
хнички прописи за израду и испо-
руку — — — — 

стандардиза-
стандарди: 

Ј1ЈЗ С.С3.020 

ЈХЈ8 С.СЗ. 120 

ЈТЈ8 С.С4.020 

ЈХЈЗ С.С4.120 

ЈТЈ8 С.С5.0210 

— — - Ј Ш С.С5Л20 
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2. Наведени југословенски стандарди објавље-
ни су у посебном издању Савезне комисије за стан-
дардизације, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови стандарди ступају на снагу 1 марта 1960 
године. 

Бр. 04-4253Г 
13 октобра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизац?ију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

703. 

На основу члана 6 Уредбе о јуростов епским 
стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и лроизвођачким тецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
ст андардиз аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ИЗО-

ЛАТОРЕ ЗА НАДЗЕМНЕ ВОДОВЕ 
1. У издању Савезне комисије за стандардиза-

ције доносе се следећи југословепски стандарди: 
Керамички производи за електро-

технику. То лер акције — — — ЈТЈ8 В.Б7.030 
Керамички производи за електро-

технику. Смернице за обраду по-
вршина — — — — — — — ЈХЈб В.Б7.031 

Изолатори за надземне водове. Висо-
конапонски потпорни изолатор 
1 1 6 5 — — — — — — — л и з Н;Р1.101 

Изолатори за надземне водове. Висо-
конапогаски потпорни изолатор 
1 220 — — — — — — — Ј1Ј8 КГ.Р1.102 

Изолатори за надземне водове. Каша-
ста изолатор К 170/280 — — — ЈТЈ8 ХОЧ.111 

Изолатори за надземне водове. Ни-
сконапонски потпорни изолатори К ЈТЈ8 К.П.301 

Из ора,тори за надземне водове. Зате-
зни ваљкасти изолатори 2 — — ЈТЈ8 Н.Р1.306 
2. Наведени југословенски стандарди објављени 

су у посебном издању Савезне комисије за стандар-
д а аци ју, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови јушсловенски стандарди ступају на сна-
гу 1 јануара 1960 године. ' 

Бр. 15-4254 
13 октобра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за станд ар дијаци ју, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

704. 
На основу члана 6 Уредбе о југооловенским 

стандардима, савезним прописима квалитета прои-
звода и произвођачким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардно аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ЛАНЦЕ 

1. У издању Савезне комисије за стандардна а-
цију доносе се следећи ју шел ов епски стандарди: 

Калибрирани ланци за дизалице — Ј1Ј8 С.Н4.021 
Виоокоотпсрни калибрирани ланци за 

дизалице — — — — — — ЈХЈЗ С.Н4.022 
Калибрирани ланци за транотортере ЈТЈ8 С.Н4.030 
Ланци за транспортере у. елеваторе — Ј1Ј8 С.Н4.031 
СпоЈ!Нице за ланце за елеваторе — — Ј1Ј81 С.Н4.032 
Ланци за рударство и моторна возила Ј1Ј8 С.Н4.040 

2. Наведени југослов епски стандарди објављени 
оу у посебном издању Савезне комисије за стан-
дардизације које чини саставни део овог решења. 

3. Ови јутословенскж стандарди ступају на сна-
гу 1 марта 1960 године. 

Бр. 12-4252 
13 октобра 1959 године 

Београд 

Претседник 
Савезне комисије за 4 стандард изаци ју, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. — 

705. 

На осноеу члана 6 Уредбе о југословенским 
стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и произвођачзким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ТЕПИ-

ХЕ МАШИНСКЕ ИЗРАДЕ 

1. У издању Савезне ко::::сг.-,е за стапдардиза-
цију доносе се следећи југословенскм стандарди: 
Теписи машинске израде. Општи 

услови израде и испоруке — — ЈТЈ8 Г.С2.050 
Анита, тепих типа б^кле 1 сћ, ма-

шинске израде — — — — — ЈИ8 Г.С2.201 
Рамона, тепих типа букле 2 сћ, ма-

шинске израде — — — — — ЈХЈ8 Р.С2.202 
Милан, тепих типа харт ари велвет 

1 сћ, са сеченим петљама, машина 
оке израде — -— — — — — ЈХЈ8 Р.С2.203 

Бошко, тепих типа харгарн велвет 
2 сћ, са сеченим петљама, машин-
ске израде — — — — — — Ј1Ј8 Р.С2.204 

Вера, тепих типа велвет 1 сћ, са се-
ченим петљама, машинске израде Ј1Ј8 Р.С2.205 

Нада, тепих типа велвет 2 сћ, са се-
ченим петљама, машин-ске израде Ј1Ј8 Р.С2.206 

Мариника, тепих типа велвет 3 сћ, са 
сеченим петљама, машинске израде ЈТЈ8 Р.С2.207 

Марина, тепих типа велвет 4 сћ, са 
сеченим петљама, машинске израде ЈТЈ8 Р.С2.208 

Мерима,4 тепих неропског типа, ма-
шинске израде — — — — — ЈТЈЗ Р.С2.209 

Емина, тепих типа смирна, машинске 
израде — — — — — — — ЈХЈ8 Р.С2.210, 

2. Наведени јутослов епски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне Ег^тс^је за стандар-
дно аци ју, које чини саставни део овог решења 
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3. Ови југо словенски стандарди ступају на сна-
гу 1 јануара 1960 године. 

Бр. 10-4253 
13 октобра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне ком-исије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

Утврђено је да су се у тексту Таксене тарифе 
која је саставни део Закона о административним 
таксама, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 2В/59, поткрале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗА-

КОНА О АДМИНИСТРАТИВНИХ! ТАКСАМА 
1. У тар. бр 43, напомена Ш, уместо броја 

„5.000" треба да стоји број „500"; 
2. У тар. бр. 80, тачка 1 под г), у другом реду 

уместо речи ,,и копију" треба да стоје речи ,,у ко-
пију"; 

3. У тар. бр. 84, тачка 2 под б), у четвртом и 
петом реду уместо речи „канцеларијских" треба да 
стоји реч „катастарских"; 

4. У тар. бр. 147, напомена Ц под 2), у трећем 
четвртом реду уместо речи „плаћа се одговара-
ла такса у једноструком износу" треба да стоје 
-ЈИ „плаћа се половина одговарајуће таксе", 

Из Савезне народне скупштине, Београд, 17 
октобра 1959 године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о давању регреса 
при куповини опреме и резервних делова за потре-
бе пољопривреде и шумарства објављеном у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 31/59, поткрала ниже на-
ведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ КУПОВИНИ 
ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 
У Списку пољопривредних машина, справа и 

уређаја на које се односи регрес, који је саставни 
део Одлуке о давању регреса при куповини опреме 
и резервних делова за потребе пољопривреде и шу-
марства, у врсти X — приколице и запрашивачи за 
заштиту биља група 6 уместо: „6) Комбиновани оро-
сивши МР- 1 . . . 60" треба да гласи: „6) Комбиноеани 
оросивач М Р - 1 . 1 6 0 " . 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, Београд, 29 септембра 
1959 године. 

У К ^ З И 
Претседник Републике на основу члана 71 тач-4 

ка 4 Уставног закона, а на предлог Државног секре-
тара за иностране послове, домен 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ЕТИ-
ОПИЈИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 

ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ 
У ЕТИОПИЈИ 

I 
Опозива се 
Маријан Баришић са дужности изванредно^ и 

опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у ' Етиопији. 

II 
Поставља се 
Виктор Репић, досадашњи начелник у Држав-

ном оекретаријату за-иностране послове за изван-
редно!1 и опу н омоћ еног амбасадора Федеративгае 
Народне Републике Југослава је у Етиопији. 

III 
Државни секретар з-а иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 13 
8 октобра 1Ф39 године 

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

Р Е Ш Е Њ А 
На основу члана 5 став 2 Правилника о давању 

на коришћење станова којима располаже Савезно 
извршно веће („Службени лист ФНРЈ", бр. 39/59) у 
вези с чланом 16 став 2 Уредбе о организацији и 
раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59). Савезно извршно веће до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ , 
СТАНОВА САВЕЗНИМ ОРГАНИМА И УСТАНО-

ВАМА 
Именује се Комисија за расподел-у станова на 

поједине савезне органе и установе у зградама по-
дигнутим у Београду из средстава предвиђених у 
предрачуну Савезног извршног већа. 

У Комисију се именују: 
1. Војо Вељановић, секретар Савезног извр-

шног већа за општу управу, који ће привремено 
вршити дужност претседник Комисије; 

2. Петар Ивићевић, државни потсекретар — 
шеф кабинета по тпрете е дштка Савезног извршног 
већа; 

3. Мухамед Требо, помоћник секретара Савезног 
извршног већа, који ће вршити дужност секретара 
Комисије; 

4. Ђуро Рабиновић, члан Градског одбора Син-
диката радника и службеника државних установа. 

Начелник Управе Савезног извршног већа за 
персоналне послове је члан Комисије по положају 
(члан 5 став 3 правилника). 4 

Б. бр. 55 - ^ 
13 октобра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с, р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 40 од 26 септембра 1959 године објављује: 

Уредбу о изменама Уредбе о организаЈцији и 
раду Секретаријата за пољопривреду Извршног 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 13ро 42 — Страна 999 

већа Народне скупштине Народне Републике Ср-
бије; 

Уредбу о изменама. Уредбе о организацији и 
раду Секретаријата за шумарство Извршног већа 
Народне скупштине Народне Републике Србије. 

У броју 41 од 3 октобра 1959 године објављује: 
Уредбу о оснивању Управе за персоналне по-

слове Народне Републике Србије; 
Решење о потврди статута факултета Универ-

зитета у Београду; 
Решење о стављању под заштиту државе ро-

гова од европског јелена (сегуиз е1арћиб) награђених 
првом-наградом на Међународној изложби у Дисел-
дорфу 1954 године; 

Решење о стављању под заштиту државе ме-
шовите састојине јеле (а)Тз1ез ресИпа1а) и букве 
СГа̂ ш б11уа1аса), са нешто горског јавора (асег рзе-
шЈор1а1апив) на планини Ртњу; 

Решење о стављању под заштиту државе пре-
расти — природног моста на речном кориту Ваље 
Прераст код Мајданпека; 

Договор о највишим ценама грожђа „Смеде-
ревка" и „Афусали"; 

Договор о највишим ценама стоног грожђа изво-
зног квалитета у 1-959 години. 

У броју 42 од 10 октобра 1959 године објављује: 
Договор о највишим ценама ,Живе живине. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 37 од 18 септембра 1959 
године објављују: 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за утвр-
ђивале положајних плата службеника у научним 
установама у Народној Републици Хрватској; 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за утвр-
ђивање положајних плата службеника установа у 
области културе које оснивају републички органи. 

У броју 38 од 25 септембра 1959 године објав-
љују:. 

Одлуку о изменама Одлуке о о-квирима за утвр-
ђивање положајних плата службеника установа у 
области културе које оснивају народни одбори; 

Решење о промени назива места Мрцине; 
Решење о оснивању Дечјег вртића у Бјеловару. 
У броју 39 од 2 октобра 1959 године немају слу-

жбеног дела. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

,,У радни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 29 од 17 септембра 1959 године објављује: 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе за из-
вршење Закона о шумским фондовима; 

Уредбу о Вишој комерцијалној школи; 
Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за утвр-

ђиваше положајник плата службеника републич-
ких установа у области културе; 

Одлуку о изменама Одлуке о оквирима за утвр-
ђивање положајних плата, службеника котарских 
и општинских установа у области културе; 

Решење о именовању помоћника секретара у 
Секретару ату Извршног већа за општу управу. 

У броју 30 од 24 септембра 1959 године објав-
љује: , 

Решење о разрешењу и именовању претседника 
и чланова Одбора за зајмове при Југословенској 
инвестиционој банци, Централи за НР Словенију; 

Пречишћени тенет Уредбе за Извршење Закона 
о шумским фондовима; 

Наредбу о промени назива насеља и о допуни 
назива насеља са додатком. 

У броју,31 од 1 октобра 1969 године објављује: 
Уредбу о измени Уредбе о оснивању комисије 

НРС по члану 164 Закона о пензиоком осигурању; 
Одлуку о изменама Одлуке о ревизији и потвр-

ди инвестиционих програма за објекте који су од 
општег значаја за Народну Републику Словенију; 

Решење о изменама и допунама Решења о оони- -
вању Господарског разставишча као установе са са-
морталним финансир ањем; 

Решење о изменама и допунама Решења о осни-
вању Управе житних силоса НРС као установе са 
самосталним финансирањем. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" у броју 33 од 18 септембра 1959 го-
дине нема службеног дела. 

У броју 34 од 26 септембра 1959 године нема 
службеног дела. 

У броју 36 од 2 октобра 1959 год-ине објављује: 
Одлуку о расподели наплаћене пашарине на 

планинским пашњацима за 1959 годину; 
Одлуку о допуни Одлуке о програму развитка 

пољопривредних, економских, медицинских и би-
блиотекарских школа до 1961 године; 

Одлуку о утврђивању стопе доприноса за сваку 
поједину грану социјалног осигурања; 

Одлуку о количинама вина и ракије које могу 
произвођачи утрошити у овоме домаћинетву без 
плаћања пореза на промет у 1959/60 производној 
години; 

Одлуку о проглашењу подручја Тиње за еро-
зивно подручје; 

Одлуку о проглашењу брдског дела слива реке 
Брке за ерозивно подручје; 

Одлуку о- проглашењу брдског дела слива бу-
јица Отезе, Орахове, Толисе, Дубоковца, Градашни-
це, Прваковца и Бријежнице за ерозивно подручје; 

Решење о престанку рада Рејонске управе за 
планинске пашњаке у Фојници; 

Решење о престанку рада Рејонске управе за 
планинске пашњаке у Невесињу; 

Решење о укидању Средње угоститељске шко-
ле у Сарајеву; 

Решење о потврди измене Статута Филозоф-
с к а факултета у Сарајеву; 

Решење о потврди измене Статута Правног фа-
култета у Сарајеву; 

Правилник о допуни Правилника о полагањ-у 
испита квалифииованих и висоноквалификованих 
радника који су стекли стручну спрему практич- , 
ним радом; 

Наредбу о стопама доприноса који срески би-
рои за посредовање рада уплаћују у допунска сред-
ства Републичког бироа за посредовање рада; 

Решење о измени Решења о именовању чла-
нова републичких савета из реда грађана; 

Решење о одређивању производ них и друштве-
них организација које бирају чланове у Савет Ви-
соке привредне школе у Сарајеву; 

Решење о одређивању привредних и друштве-
них организација које бирају чланове у Савет Ви-
соке техничке школе за погонске инжењере ме-
талуршке струке у Зеници. 
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СЛУЖБЕК БЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 28 од 14 септембра 1959 године нема 
службеног дела. 

У броју 29 од 23 септембра 1959 године објав-
љује: 

Одлуку о одређивању дана кога ће почети са 
радом Технолошко одељење и Електромашинеко 
одељење Техничког факултета и Стоматолошко 
одељење Медицинско? факултета Универзитета у 
Скопљу; 

Препоруку о усмеравању пољопривредних 
школа; 

Препоруку о усмеравању одређених паралел-
ни у економским школама у Скопљу и Битољу. 

У броју 30 од 2 октобра 1959 године објављује: 
Уредбу о издавању соба туристима и путни-

цима од стране домаћинстава; 
Решење о одређивању рејона „Скопска Црна 

Гора I" — Скопски и Кумановски срез за подручје 
на коме су стрма земљишта угрожена од ерозије; 

Решење о одређивању рејона „Љубаш", Титов-
велешки срез за подручје на коме су стрма зем-
љишта угрожена од ерозије; 

Решење о одређивању рејона средња Брегал-
ница, општина Делчево, Штипоки срез за подручје 
на коме су стрма земљишта угрожена од ерозије; 

Решење о именовању помоћника државног се-
кретара у Државном секретаријату за робни 
промет; 

Објаву о члановима републичког Савета за 
просвету изабраним од самоуправних установа од-
носно стручних и друштвених организација и од 
среских савета за просвету. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

693. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона ох ратним војним инва-
лидима^ — — — — — — — — — 989 
Закон о изменама и допунама Закона' о 
ратним војним инвалидима — — — — 989 

Страна 
694. Указ о проглашењу Закона о изменама и 

допунама Закона о мирнодопскзим војним 
инвалидима — — — — — . — — — 990 
Закон о изменама и допунама Закона о 
мири од опаким војним инвалидима — — 

695. Указ о проглашењу Закона о допуни За-
кона о државним празницима — — — 
Закон о допуни Закона о државним пра-
зницима — —' — — — — — — 

990 

993 

993 
696. Решење о одобрењу оснивања и рада Ју-

гословенске лиге за мир, независност и 
равноправност народа — \— — — — 9913 

697. Правилник о давању премија за произве-
дено елитно семе поврћа, трава и легу-
миноза — — — — — — — — — 993 

698. Правилник о поступку за издавање ате-
ста за пољопривредне машине, справе и 
уређаје за које се даје регрес — — — 

699. Решење о извршењу пољопривредне ан-
кете у 1960 години — — — — — — 

700. Решење о утврђивању висине додатка за 
храну особљу стално укрцаном на бродо-
вима и пловним објектима за управне 
сврхе — — — — — — —. — — 

701. Решење о југословенским стандардима за 
тегљенички уређај за железничка кола 

702. Решење о југословенским стандардима за 
алуминијум и његове легуре — — — 

703. Решење о југословенским стандардима за 
шо лахоре за надземне водове — — — 

704. Решење о југословенским стандардима за 
ланце — — — — — — — — — 

705. Решење о југооловенским стандардима за 
тепихе машинске израде — — — — 

Исправка Таке ене тарифе као саставног дела 
Закона о админиотративним таксама —-

Исправка Одлуке о давању,регреса при купо-
вини опреме и резервних делова за по-
требе пољопривреде и шумарства — —' 

995 

995 

996 

996 

996 

997 

997 

997 

998 

ПАЖЊА ПРЕТПЛАТНИЦИМА 
НА „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" 

Позивају се претплатници који су за претплату на „Слу-
жбени лист ФНРЈ" за 1959 годину уплатили само 1.700 динара, 
а на нашу писмену опомену од 8 прошлог месеца нису измирили 
разлику од ЗОО динара ио 1 примерку, да ову разлику уплате нај-
касније до 22 овог месеца, јер ће им се у противном, слање листа 
обуставити почев од броја 43. 

Претплата на 1 примерак „Службеног листа ФНРЈ" за 1959 го-
дину износи 2.000 динара. 

ОДЕЉЕЊЕ ПРЕТПЛАТЕ 
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ" 
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