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578. 
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), у вези са чланом 3 Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/58 и 6/59), Савезно извр-
шно веће доноси " 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

Члан 1 
У Тарифи пореза на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 20/59 и 21/59) у делу А Тарифе после 
тар. броја 37 додаје се нови тар. број 37а, који 
гласи: 

„37а Електрични апарати за грејање: 
грејалице и радијатори оа водом 
или уљем — — — — — — — 20%" 

Члан 2 
У тар. броју 88 уместо стопе: „48" ставља се 

стопа: „46". 
У истом тар. броју на крају додаје се нова , 

напомена З, која гласи: 
.,З) Порез на промет по овом тар. броју плаћа 

се на шећер произведен из рода шећерне репе 1959 
године. На шећер произведен из рода шећерне репе 
1958 године, порез на промет плаћа се по ранијој 
пореској стопи од 48 динара за 1 кг." 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 221 
24 јула 1959 године 

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

579. 
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 доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ТРГОВИНСКОЈ ДЕЛАТ-
НОСТИ и ТРГОВИНСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

Р А Д Њ А М А 
Члан 1 

У Уредби о трговинско^ делатности и трговин-
ским предузећима и радњама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 
16/58) у члану 17 додаје се нови став 2, који гласи: 

„На продавнице, откупне станице и етовари-4 
шта трговинских и произвођачких предузећа не 
односи се одредба члана 71 Уредбе о оснивању пре-1 
дузећа и радњи." 

Члан 2 
У члану 24 додаје се нови став 2, који гласић 
„Изузетно од одредбе претходног става, про-

давнице чије се пословне просторије не налазе у 
станбеним или пословним зградама (покретне про-
давнице, киосци, тезге, на пијацама, продавнице са 
повременим пословањем ,и ;;руге монтажне про-
давнице) не морају испуњавати ове прописане 
услове у погледу уређења и опреме пословних про-
сторија као ни у погледу стручне спреме запосле-
них радника. На ове продавнице не односе се ни 
одредбе члана 15 ове уредбе о закључивању уго-
вора између продавнице и предузећа." 

Члан 3 
Овлашћује се Секретари јат Савезног извршног 

већа за законодавство и организацију да изда пре-
чишћен текст Уредбе о трговинској делатности и 
трговинским предузећима и радњама. 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објава 

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 220 
24 јула 1959 године 

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

580. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ КУПОВИНИ ОПРЕМЕ 
и РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА З А ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИ-

ВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 

1. Пољопривредним произвођачким организаци-
јама (пољопривредним добрима, пољопривредним 
установама, ремонтним и сервисним радионицама и 
пунктовима за оправку пољопривредних машина, 
економијама, сељачким радним задругама, земљо-
радничким задругама, специјализованим земљорад-
ничким задругама и задружним пословним савезима 
који имају пољопривредне погоне или врше услуге 
пољопривредним машинама), шумским га^динстви-
ма, шумским пословним савезима, шумарским ин-
ститути ма и заводима, водним заједницама, при-
вредним организацијама које изводе искључиво ме-
лиорационе радове у пољопривреди, семенским пре-
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дузећима, рибарским организацијама морског, језер-
ског и слатководног рибарства, установама и орга-
низацијама које врше заштиту земљишта од бујица 
и ерозија, пољопривредним факултетима и курсним 
центрима и школама за оспособљавзње кадрова у 
пољопривреди — одобрава се регрес за купљене и 
преузете пољопривредне машине, справе и уређаје 
(у даљем тексту: опрема) домаће производње. 

2. Право на регрес из' претходне тачке имају 
само она шумска газдинства, шумски пословни са-
вези и шумарски институти и заводи који набавку 
опреме врше у циљу: 

1) плантажне производње брзорастућег дрвећа; 
2) комбинован пољопривредне и шумске про-

изводње ради обнове шума; 
3) пољопривредне производње у сопственој ре-

жији; 
4) мелиорације шумских и планинских па-

шњака. 
Савез пољопривредно-шумарских комора Југо-

слвије, у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за пољопривреду и шумарство, одре-
диће појединачне кориснике регреса из претходног 
става. 

3. Под организацијама морског и језерског ри-
барства из тачке 1 ове одлуке подразумевају се ри-
барске задруге, опште земљорадничке задруге и 
сељачке радне задруге које се баве риболовом, ри-
барске привредне организације и установе (станице, 
заеоди и институти), који се баве риболовом и прои-
зводњом и унапређењем морског и језерског рибар-
ства, а под организацијама слатководног рибарства 
— рибарска газдинства (предузећа) и установе (ста-
нице, заводи и институти) који се баве риболовом и 
производна?! и унапређешем слатководног рибар-
ства, као и рибарске задруге које одреди савезни 
Државни секретари јат за послове финансија на 
предлог Главног задружног савеза ФНРЈ. 

4. Регрес по овој одлуци одобрава се само за 
оне групе и типове опреме који су наведени у Спи-
ску полаопривредних машина, справа и уређаја на 
које се односи регрес (у даљем тексту: Списак), који 
је саставни део ове одлуке. 

Регрес се признаје у износима који су означени 
у Списку. 

5. У Списак се може унети само опрема за 
ноју је издат атест. 

Ако за опрему унету у Списак још није издат 
атест, произвођач опреме дужан је прибавити атест 
у року од 00 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Секретаријат Савезног извршног већа за пољо-
привреду и шумарство прописаће поступак за изда-
вање атеста. 

6. За купљене и преузете резервне делове за 
опрему корисницима регреса из тачке 1 ове одлуке 
одобрава се регрес у висини од 50% од продаше 
цене произвођача односно од набавне цене увозних 
предузећа. 

Регрес се одобрава само за функционалне ре-
зервне делове који су наведени у Списку функцио-
налних резервних делова на које се односи регрес. 

Списак резервних делова из претходног става 
доноси Секретари јат Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, у сагласности са саве-
зним Државним секретаријатом за послове финан-
сија, а на предлог Пословног удружења за механи-
зацију и хемизацију пољопривреде. 

7. Корисници регреса из тачке 1 ове одлуке 
(остварују регрес на основу фактура о куповини 
опреме или функционалних резервних делова за 
своје потребе. 

8. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија, у споразуму са савезним Државним се-

кретари ј атом за послове робног промета, одредиће 
трошкове који, поред продајне цене произвођача 
резервних делова домаће производње односно на-
ба:вне цене увезених резервних делова, чине осно-
вицу за наплату регреса по овој одлуци. 

9. Корисници регреса не могу опрему, резервне 
делове домаће производње и резервне делове из 
увоза купљене уз регрес у смислу одредаба ове од-
луке, отуђити или пренети на друге организације 
и лица док у корист рачуна регреса не уплате од-
говарајући износ оствареног регреса. 

Овлашћује се савезни Државни секретари јат за 
послове финансија да може прописати услове под 
којима пољопривредне организације и опште земљо-
радничке задруге могу приликом продаје неупо-
требљивих трактора и пољопривредних машина, 
ради њихове замене, бити ослобођене у целини или 
делимично од уплаћивања одговарајућег износа ре-
греса из претходног става. 

Ако корисници регреса опрему набављену уз ре-
грес, не користе за потребе пољопривредне прои-
зводње, шумарства односно рибарства, дужни су у 
корист рачуна регреса уплатити износ остварен ре-
гресом. 

10. Ремонтне и сервисне радионице и пунктови 
за оправку пољопривредних машина који су по 
досадашњим прописима остварили регрес за купље-
не резервне делове ради вршења оправки пољопри-
вредних машина пољопривредним произвођачима, 
дужни су извршити попис залиха ових резервних 
делова на дан ступања на снагу ове одлуке и у ко-
рист рачуна регреса уплатити износ регреса оства-
рен по ранијим прописима на те резервне делове. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија прописаће начин обрачунавања и рок упла-
те оствареног регреса из претходног става. 

11. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија донеће ближе прописе за примену ове 
одлуке. 

12. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о давању регреса при куповини опре-
ме и резервних делова за потребе пољопривреде 
(,,Службени лист ФНРЈ", бр. 3/58). 

Изузетно од одредбе претходног става, на опре-
му наведену у Списку пољопривредних машина, 
справа и уређаја на које се односи регрес („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 3/58, 30/58, 32/58 и 51/58), 
коју корисници регреса купе и преузму до 30 сеп-
тембра 1959 године, регрес се одобрава у висини 
утврђеној у том Списку. Ако је у Списку који је 
саставни део ове одлуке за ту опрему утврђен већи 
износ регреса, примењиваће се тај већи износ. 

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

Р. п. бр, 213 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

С П И С А К 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, СПРАВА И УРЕ-

ЂАЈА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ РЕГРЕС 

Назив врсте Назив групе (са комерци- Инос ре-
ја лном ознаком или спе- гроса у 000 

цификацијом) динара 

1 2 3 

I Трактор 
1) Трактор „Задругар" — Ди-

зел са хидрауличним по-
дизачем — — — — — 1.200 
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2) Трактор гусеничар типа ТГ 
— 50 од 60 КС (Бендер) — 

3) Трактор гусеничар типа ТГ 
— 90 од 100 КС (Бендер) — 

4) Трактор гусеничар типа ТГ 
—- 160 од 180 КС (Бендер) 

II Тракторски плугови 

III Тракторске дрљаче 
1) Тракторска дискосна дрља-

ча ТД-30 вучена 0 тањира 
46 см — — — — — 

2) Ротациона дрљача РД-1 — 
3) Тањираста дрљача 7", са на-

зубљеним дисковима, 24 ди-
ска, ширина захвата 2,5 м, 
дубина 15 см 

IV Тракторске сејачице 
1) Сејачица 

3.000 

7.500 

13.940 

1) Двобраздни вучени плуг за 
дубоко орање од 35—40 ом, 
за тракторе од 50—60 КС 
типа „Застава М-58", „Про-
летер" и „Липос" — — — 165 

2) % и 2/з браздни вучени плуг 
за дубоко орање од 30—40 
см за тракторе од 50—60 КС, 
типа „Пролетер" — — — 165 

3) Дв образ дин вучени плуг за 
дубоко орање од 45—50 см 
за тракторе преко 80 КС, 
типа „Липос" и „ТПР-4 — 
Механизација" — — — 330 

4) Тробраздни и 2/3 браздни 
вучени плуг за дубоко ора-
ње од 30—40 см за тракторе 
преко 80 КС, типа „Б-ТД-
32-Тигар" и „ТПР-5" — — 275 

5) Четворобраздни и 3/4 бразд-
ни вучени плуг за дубоко 
орање од 45 см за тракторе 
од 80—100 КС, типа „ЧВ-
43/45", „Дипос", „Мамут-
Б-ЧТ-П-43" — — — — 275 

6) Једнобраздни ношени обрт-
ни тракторски плуг за ду-
боко орање од 30 ом за трак-
торе точкаше средње кате-
горије, типа „Липос-Шума-
дија", „ИТМ-16Х1Ф", „Про-
летер" и „ИМР" — — — 

4) Тањираста дрљача 7", оа 
равним дисковима, 24 диска, 
ширина захвата 2,5 м, ду-
бина 15 см — — — — 

5) Тањираста дрљача 8", са на-
зубљеним дисковима, 28 ди-
ска, ширина захвата 2,4Ј м, 
дубина до 15 см — — — 

6) Подесива тањираста дрљача, 
14 диска, 0 диска 50 см, ду-
бина до 15 см — — — 

за жито СТ-20 
вучена — — — — — 

2) Сеј аница за жито СТ-16 — 
3) Сеј аница за кукуруз 

СКПО-4, ношена са прехра-
њивачем за минерално ђу-

77 

4) Четвороредна сеј'ачица за -
кукуруз ДС-ЗА оа расту-
ране^ минералних' ђубрива 150 

5) Четвороредна сеј аница за 
кукуруз ДС-ЗАФ са расту-
рачем минералног ђубрива 150 

6) Четвороредна сеј аница за 
кукуруз „Сафим" са расту-
рачем минералних ђубр-ива 150 

7) Четвороредна сеј аница за 
кукуруз „Сафим" са расту-
рачем минералних ђубрива 
и управљачем — — — — 150 

8) Универзал на сеј аница 13 
реди са растурачем мине-
ралних ђубрива — — — 150 

9) Житна сеј аница 13 реди 
система „Задругар" — — 100 

10) Житна сеј аница 17 реди си-
стема „Задругар" — — — 100 

11) Сеј аница за кукуруз систе-
ма „Задругар" — — — 150 

V Тракторске косанице 
1) Косачица 6 стопа бочна са 

заштитним уређајем — — 50 
2) Косачица 6 стопа са заштит-

ним уређајем, ношена по-
зади — — — — — — 60 

3) Косачица 5 стопа бочна — 50 

VI Тракторски растурани стајског ђубрива 
1) Растурач стајњака ТП-3 — 2.0 
2) Растурач стајњака система 

„Фергусон" — — — — 200 
3) Растуран стај њака ПЦ-76/а 250 

VII Тракторски растурани минералних ђубрива 
1) Растуран минералних ђу-

брива РУГ-5 — — — — 70 
2) Растуран минералних ђу-

брива РВ-77 — — — — 75 

80 
130 

VIII Елеватори 
1) Елеватор 
2) Елев'аФор 

за 
за 

оитну 
крупну 

храну 
храну 

— — — 1 0 0 
IX Моторне машине за пољопривреду 

1) Селектор са запрашивачем 
2) Радионица сточне хране — 

100 
150 

900 
500 

80 

80 

95 

во 
60 

90 

X Прскала гирашивачи за зашт^у биља 
1) Моторне прскалице са ре-

зервоаром од 100 л „Морава" 
М-100, „Морана". „Груда" 
и П-6 — — — — — — 100 

2) Моторне прскалице са ре-
зервоаром од 200 л МТ-200, 
М-200, „Виноградник" и „Би-
серка" А, Б ; Т1 140 

3) Моторне прска ̂  це са ре-
зервоаром од ЗОО л М-.300 — 170 

4) Прикључна тракторска пр-
скалица ношена, са резер-
ве аром од 200 до 400 л 
МТ-300, Т-200, Т-400, ТЕ-
200, ТЕ-300 и ТЕ-400 — — 90 

5) Моторни запрашивач прено-
сни „Вулкан" — — — — 50 
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6) Комбиновани оросивач МР-1 
7) Замагљивач преносни РАС-1, 

РЗ-1 и „Фонтан" — — — 
8) Моторни запрашивач МПМ-1 
9) Молекулатор „Морана" ММ-

I, моторни — — — — 
10) Атомизер ТФ-ЗОО — — — 

XI Експлозивом мотори и агрегати 
1) Дизел мотор ИМ-034 — — 
2) Дизел мотор ИМ-033 — — 
3) Генерално ремонтиран мо-

тор ИМ-034 на бази замене 
за трактор „Задругар-дизел" 

4) Генерално ремонтиран мотор 
ИМ-033 на бази замене за 
трактор „Фергусон" — — 

5) Хидраулични подизач — 
6) Дизел мот ор „Торпедо" 512-Р 
7) Дизел мотор „Торпедо" 512 — 
8) Дизелмотор „Торпедо" 532 — 
9) Дизелмотор „Торпедо" 513 — 

10) Дизелмотор „Торпедо"1 523 — 
11) Дизелмотор „Торпедо" 533 — 
12) Дизелмотор „Торпедо" 514 — 
13) 'Дизелмотор „Торпедо" 534 — 
14) Дизелмотоо „Аран" 120 КС 

ХП Тракторски култиватор 
1) Тр актерски међуредни кул-

тиватор МКПО-4, четворо-
редни ношени са растура-
чем минералних ђубрива — 

2) Комбинаггор КЈ-250 — — 
3) Култиватор са шпартачем 

и растуривачем минералних 
ђубрива КСП-1 ношени — 

4) Четворобраздни култиватор 
„Сафим", са додавачем ми-
нералних ђубрива — 

5) Четворобраздни култиватор 
„Сафим", са мотичицама и 
склопом погонске осовине 

6) Четворобраздни култиватор 
„Сафим", са дисковима и 
склопом погонске осовине 

7) Виноградароки култиватор 
„Сафим" — — — — — 

8) Ротоватор (ротофреза) за 
тракторе средње категорије, 
40", 50" и 60", „Ротофреза 
Р-56" и „Ротофреза ИМР" 

9) Универзал ни ношени четво-
роредни култиватор оа уре-
ђајем за прехрањивање ми-
нералним ђубривом, типа 
„Радотић" — — — — 

XIII Багери и машине за мелиорацију и си-
стематизацију земљишта -

1) Универзал ни багер УБ-05 
без опреме — — — — 

2) Комплетна висинска кашика 
за УБ-05 — — — — — 

3) Комплетна дубинска каши-
ка за УБ-05 —̂  — — — 

60 4) Комплетна скреперска ка-
шика од 600 л за УБ-05 — 

50 5) Комплетна скреперска ка-
100 шика од 400 л за УБ-05 — 

6) Комплетни хватан за УБ-05 
100 7) Решеткаста игла од 9 м за 100 УБ-05 — — — — — 160 8) 

УБ-05 — — — — — 160 8) Универзални багер УБ-1"без 
опреме — — — — — 

160 
9) Комплетна висинска кашика 

160 за УБ-1 — — — — — 
140 10) Комплетна дубинска каши-

ка за УБ-1 — — — — 

160 
И) Комплетна скреперска ка-

160 шика за УБ-1 — — — — 
12) Комплетни хватан за УБ-1 

140 13) Решеткаста игла за УБ-1 — 
90 14) Универзални багер УБ-035 

150 без опреме — — — — 

150 15) Комплетна висинска каши-150 ка УБ-035 — — — — 
ЗОО 16) Комплетна дубинска каши-
175 ка за УБ-035 — — — — 
175 17) Комплетна скреперска ка-
350 шика од 400 л за УБ-035 — 
220 18) Комплетна скреперска ка-
430 шика од ЗОО л за УБ-035 — 

1.600 19) Комплетни хватан за УБ-035 
20) роттт-гкаста игла од 75 м за 

УБ-035 — — — — — 
21) Универзалри багер УБ-3 

без опреме — — — — 
22) Скреперска кашика од 3.200 

60 л за УБ-3 — — — — 
150 23) Скреперска кашика од 1.900 

л за УБ-3 — — — — 
24) Решеткама4 игла од 20 м за 

40 УБ-3 — — — — — 
25) Продужетак игле од 10 м 

за УБ-3 
100 26) Механички англодожер са 

витлом за трактор ТГ-90 — 

150 27) Механички англодожер са 
витлом за трактор ТГ-160 

28) Предњи равњач — — — 
200 29) Фини равњач РФ-2 — — 

100 30) Копач канала ККП-1 — — 
31) Ношени универзални рав-

њач УО-1 — — — — 

200 32) С кр еп ер за тракторе — — 

XIV Уређаји за наводњавање 
1) Црпни агрегат оа дизелмо-

тором, пумпе С̂  250—500 
250 л/мин. — — — — — 

2) Дрини агрегат са дизелмо-
тором, пумпе СЈ 500—1000 
л/мин. — — — — — 

4.250 3) Црпли агрегат са дизелмо-4.250 тором, пумпе СЈ 1000—1500 

400 
л/мин. — 

400 4) Црггни агрегат са дизелмо-
тором, пумпе СЈ 1500—2500 

550 л/мин. — — — — — 

250 

200 
240 

95 

5.000 

500 

500 

200 
250 
150 

3.500 

ЗОО 

ЗОО 

150 

150 
150 

80 

25.000 

1.300 

1.000 

800 

ШО 

1.400 

1.900 
50 

120 
50 

50 
250 

225 

475 

525 

— — — — — 622 
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4-
\ 1 2 3 1 

5 Црпни агрегат са дизелмо-
тором, пумпе 2500—3600 
л/мин. 1-9 — — — 650 

6 Црпни агрегат са електро-
мотором, пумпе 250—500 
л/мин. — — — — 132 

7 Црпни агрегат са електро-
мотором, пумпе СЈ 500—1000 

193 
8 Црпни агрегат са мултипли-

катором, пумпе СЈ 500—1000 
— л/мин. на тракторски погон 184 

9 Црпни агрегат са мултипли-
катором, пумпе СЈ 1000—1500 
л/мин. на тракторски погон 214 

10 Црпни агрегат са мултипли-
катором, пумпе СЈ 1500—2500 
л/мин. на тракторски погон 221 

11 60 метара поцинкованих це-
ви са елементом 0 70—100 

38 
12 60 м поцинкованих цеви са 

елементом 0 100—125 43 
13 60 м поцинкованих цеви са 

елементом 0 125—150 мм — 47 
14 60 м алуминијских цеви са 

елементом 0 70—100 мм — 45 
15 60 м алуминијских цеви са 

елементом 0 100—125 мм — 55 
16 60 м алуминијских цеви са 

елементом 0 125—150 мм — 61 
17 60 м азбест-цементне челич-

не цеви за подземне воде 
0 175—250 мм — — — 71 

18 60 м азбест-цементне челич-
не цеви за подземне воде 
0 250—350 мм — — — 81 

19 60 м азбест-цементне челич-
не цеви за подземне воде 
0 350—450 мм — — — 105 

20 60 м азбест-цементне челич-
не цеви за подземне воде 
0 450—550 ми с 145 

21 60 м азбест-цементне челич-
не цеви за подземне воде 
0 550—650 мм — — — 193 

22 60 м азбест-цементне челич-
не цеви за подземне воде 
0 650—750 мм —Ј — — 241 

23 60 м азбест-цементне челич-
не цеви за подземне воде 
0 750—850 мм — — —1 404 

24 60 м азбест-цементне челич-
не цеви за "подземне воде 
0 850—950 мм — —о 446 

25 60 м азбест-цементне челич-
не цеви за подземне воде 
0 950—1150 мм 608 

26 Виеокотлачни распрокивач 
„Агроиндус" — — — 35 

27 Виоокотлачни - распрскивач 
„Супер" — — — — 20 

28 Виоокотлачни расттрскивач 
,Охрид" —, — — —I 20 

XV Уређаји за маслинарство 
2) Хидр ау лична суперггреса 

„Јадранка14
 п т п п 1,000 

I ^ 1 ^ 2 3 
2) Хидраулична пумпа за пре-

су капацитета 7,5 т за 24 
часа — — — — — —- 500 

3) Хидраулична пумпа за пре-
су капацитета 15 т за 24 
часа — — — — — -— 770 

4) Млин за прераду маслина — 1.000 
5) Колица за шаржирање са 

25 м плоча — — — -н 130 

XVI Сервисна кола 
' Сервисна кола „Застава" ги 1.300 

581. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", брч 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ КУПОВИНИ ВЕШТАЧ-
КОГ ЂУБРИВА И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ, 

БИЉА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ШУМАРСТВА 

1. За купљено и преузето вештачко ђубриво^ 
одобрава се регрес следећим корисницима: 

1) пољопривредним произвођачем организаци-
јама (пољопривредним добрима, пољопривредним 
установама, економијама привредних организација 
и установа које су организоване као погони, се-
љачким радним задругама, земљорадничким задру-и 
гама које имају пољопривредне погоне или еконо-
мије, специјализованих земљорадничким задруга-
ма које врше пољопривредну производњу) за 
количине потребне за њихову пољопривредну про-
изводњу; 

2) земљорадничким задругама, задружним при-
вредним организацијама и пољопривредним апоте-
кама — за количине набављене за даљу продају 
индивидуалним пољопривредним произвођачима; 

3) одређеним шумским газдинствима, шумским 
пословним савезима и шумарским институтима и 
заводима — за количине које набављају за план-
тажну производњу брзора/стућег дрвећа, комбино-
вану пољопривредну и шумску производњу ради 
обнове шума, пољопривредну производњу у соп-
ственој режији и мелиорације шумских и планин-
ских пашњака; 

4) установама и организацијама које врше за-
штиту земљишта од бујица и ерозија — за коли-
чине потребне за спровођење ове заштите; 

5) рибарским привредним организацијама, ри-
барским задругама које одреди савезни Државни 
секретару ат за послове финансија на предлог 
Главног задружног савеза ФНРЈ и установама које 
се баве узгој ем риба у слатководним рибњацима — 
за количине потребне за ђубрење травњака у риб-
њаку; 

6) произвођачем привредним организацијама 
— за количине које употребљава ју као сировину 
за производњу мешаних вештачких ђубрива; 

7) пољопривредним факултетима, курсним цен-
трима и школама за оспособља^ање кадрова у по-
љопривреди — за количине потребне пољопривред-
ној производњи у вези са извођењем наставе. 

Савез пољопривредно-шумарских комора Југо-
слав^ е, у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за пољопривреду и шумарство, од-
редиће кориснике регреса из претходног става 
под З, ^ 
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2. Регрес се одобрава по 1 тони вештачког ђу-
брива уобичајеног квалитета, у следећим износима: 

а) за вештачка ђубрива из домаће производње: 

ван 
у сезони сезоне 
динара динара 

1) Суперфосфат 16% Р2О5 — Са 
(ЊРОД 6.500 7.500 

2) Суперфосфат 17% Р2О5 — Са 
( Њ Р 0 4 ) 2 7.000 8.000 

3) Суперфосфат 18% Р2О5 — Са 
(ЊР04)2 8.000 9.000 

4) Амонијумсулфат 20°/о М — 
(МН4)2б04 16.500 17.500 

5) Калцијумцијанамид 20% М — 
СаСЊ 18.500 19.500 

6) Мешано ђубриво (КРК) 8 : 8 : 8 15.600 16.600 
7) Мешано ђубриво (РК) 14 :9 14.500 15.500 

- 8) Хиперфосфат — млевени си-
рови фосфати 28 до 30% Р2О5 
укупне фосфорне киселине, 
финоћа мељаве ИО до 120 — 
Саз (Р04)2.СаГ2 5.500 6.500 

9) Нитромонкал ,,О" 20,5% М — 
КШМОз.СаСОз , 9.500 10.500 
б) за сировине домаће производње: 

1) Амонијумнитрат — амонијачна 
шалитри 34% К — КЊКОз 23.000 23.000 

2) Амонијумсулфат 20% М — 
(КВД2ЗО4 12.000 12.000 
в) за вештачка ђубрива из увоза: 

1) Калцијумамонијумнитрат — 
нитромонкал 20,5°/о М — 
ИНАКОЗ . СаСОз 9.500 10.500 

2) Калцијумнитрат — кречна ша-
литра 15,5% К — Са(КОз)2 9.500 10.500 

3) Натријумнитрат — чилска ша-
литра 15,5% КГ — КаКОз 12.500 13.500 

4) Амонијумнитрат — амонијачна 
шалитра 34% К — МЊМОз 24.500 25.500 

5) Амонијумсулфат 20% М — 
(1Ш4)2304 12.000 13.000 

6) Суперфосфат 16 до 18% Р2О5 
— Са (ЊР04)2 5.500 6.500 

7) Томасфосфат 16% Р2О5 — 
СаЈРгОд. (4СаО. Р2О5) 3.500 4.500 

8) Хиперфосфат — млевени си-
рови фосфати 28 до 30% Р2О5 
укупне фосфорне киселине, 
финоћа мељаве ИО до 120 — 
Саз(РО±)2. СаОГг 5.500 6.500 

9) Калијумова со 38 до 42% К2О 
— КС1 5.500 6.500 

10) Калијумсулфат 48 до 50% К2О 
— К28О4 10.500 11.500 

11) Тројна сложена комплексна 
ђубрива 32% — (МРК) 8 :16 : 8 12.000 13.000 

12) Тројна сложена комплексна 
ђубрива 30% — (КРК) 10 :10 :10 12.500 13.500 
Под уобичајеним квалитетом вештачког ђубри-

ва подразумева се квалитет ђубрива одређен у 
претходном ставу под а), б) и в), који изражава 
проценат активне материје садржане у јединици 
мере вештачког ђубрива. 

Као вансезонски месеци у смислу ове одлуке, 
сматрају се: јануар, мај, јун, јул и децембар. 

Кад се ђубриво или сировина продају изнад 
или испод уобичајеног квалитета, износ регреса по 
јединици мере сразмерно се повећава односно сма-
њује. Дозвољено је отступање од 0,5% од уобича-
јеног квалитета. 

3. Увозници вештачких ђубрива дужни су-за 
вештачка ђубрива која увозе прибавити од ино-
страног продавца документе о анализи тих ђубри-
ва, као и анализу од једног домаћег института од-
носно завода за анализу вештачких ђубрива одре-
ђених у Наредби о одређивању института и завода 
који ће вршити анализу увезених вештачких ђу-
брива („Службени лист ФНРЈ", бр. 11/55 и 36/58)̂  

4. Корисници регреса из тачке 1 ове одлуке 
остварују регрес на основу фактуре о извршеној 
куповини вештачких ђубрива. 

5. Пословно удружење за механизацију и хеми-
зацију пољопривреде може вршити изједначење 
продајних цена увезених вештачких ђубрива из 
средстава и на начин који пропише савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија. 

Салдо остварених позитивних разлика из из-
једначен^ цена уведених вештачких ђубрива који 
премаша износ од 500 милиона динара, уплаћује се 
крајем године у савезни буџет. 

6. Произво.ћачким привредним организацијама 
односно увозницима одобрава се, за продата и испо-
ручена средства за заштиту биља одређеним по-
трошачима, регрес у следећим процентима, и то: 

а) за средства за заштиту биља домаће прои-
зводње: 

1) на бази ББТ-а — прах 40% 
2) на бази ББТ-а — течни 50% 
3) на бази БКОС-а 60% 
4) на бази линдана — прах 30% 
5) на бази линдана — течни- 40% 
б) на бази никотина 60% 
7) на бази естера фосфорне киселине 45% 
8) хербициди (тотални и селективни) 40% 
9) остала средства за заштиту биља осим: 

плавог камена, живиних прашива, ор-
ганских фунгицида, препарата на бази 
НСН и зелене галице 30% 

6) за средства за заштиту биља из увоза: 
1) на бази естерафосфорне киселине 30% 
2) хербициди (тотални и селективни) 30% 
3) гр анулирана средства 20% 
4) остала средства за заштиту биља осим: 

сумпора у праху, колоидалног сумпора, 
живиних пришива, органских фунги-
цида, средстава на бази ББТ-а, НСН, 
алдрина и диладрина 15% 

Проценти из претходног става обрачунавају се: 
1) код средстава за заштиту биља домаће про-

изводње- — од продајне цене произвођача; 
2) код средстава за заштиту биља из увоза — 

од набавне цене увозника франко југословеиска 
граница, обрачунате по обрачунском курсу. Ако се 
продаја врши са складишта увозника, у набавну 
цену улазе и трошкови допреме до складишта уво-
зника. ^ 

7. Регрес из претходне тачке одобрава се на 
средства за заштиту биља из те тачке продата и 
испоручена потрошачима наведеним у тачки 1 под 
1, 2, 3 и 7 ове одлуке, као и привредним организа-
цијама и политичкотериторијалним јединицама за 
купљене количине потребне за уништавање биљ-
них штеточина. 

8. Привредне организације, у које спадају и 
земљорадничке ,задруге и пољопривредне апотеке 
ноје се баве продајом средстава за заштиту биља, 
сем привредних организација које се баве произ-
водњом или увозом тих средстава, дужне су на дан 
ступања на снагу ове одлуке извршити попис за-
лиха средстава за заштиту биља. 

Задружне привредне организације, земљорад-
ничке задруге и пољопривредне апотеке дужне су 
на дан ступања на снагу ове одлуке извршити поп 
дис залиха вештачког ђубрива. 
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Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија прописаће начин обрачуна и рок уплате 
разлике између регреса по овој одлуци и регреса 
којч је за те сврхе остварен по ранијим прописима. 

9. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о накнади (регресу) при куповини 
вештачког ђубрива и средстава за заштиту биља 
за потребе пољопривреде („Службени лист ФНРЈ", 
бр 34/56, 45/56, 34/57, 38/57, 42/57, 3/58, 26/58, 51/58 
и 6/59). 

10. Савезни Државни секретар^ ат за послове 
финансија донеће ближе прописе за примену ове 
одлуке. 

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

Р. п, бр. 214 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с, р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

582. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/59), Савезно извршно - веће доноси 

О Д Л У К У „ 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ ПРОДАЈИ ГОРИВА И 
МАЗИВА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУ-

МАРСТВА И РИБАРСТВА 

1. Привредним организацијама које се баве про-
метом нафте и нафтиних деривата одобрава се 
регрес за продато гориво и' мазиво следећим по-
трошачима, и то: 

1) пољопривредним произвођачким организаци-
јама (пољопривредним добрима, пољопривредним 
установама, економијама привредних организација 
и установа које су организоване као погони, се-
љачким радним задругама, земљорадничким задру-
гама које имају пољопривредне погоне или еконо-
мије или врше услуге пољопривредним машинама, 
специјализованим земљорадничким задругама које 
врше пољопривредну производњу и задружним по-
сл овним савезима који имају пољопривредне пого-
не или врше услуге пољопривредним машинама) — 
за количине потребне за пољопривредну прои-
зводњу; 

2) ремонтним и сервисним радионицама и пунк-
товима за оправку пољопривредних машина, оруђа 
и справа, који су организовани као предузећа или 
као самостални погони привредних или задружних 
организација — за количине потребне за вршење 
пољопривредних радова пољопоивредним произво-
ђачима; 

3) водним заједницама — за количине потребне 
за наводњавање и одводњавање (мелиорације), као 
и за њихове пољопривредне машине кад врше по-
љопривредну производњу; 

4) установама и организацијама које врше за-
штиту земљишта од бујица и ерозија — за коли-
чине потребне за спровођење ове заштите; 

5) шумским газдинствима, шумским пословним 
савезима, шумарским институтима и заводима који 
купују гориво и мазиво — за количине потребне 
ба плантажну производњу брзорастућег дрвећа, 
комбиновану пољопривредну и шумску производњу 
ради обнове шума, пољопривредну производњу у 
сопственој режији и мелиорације шумских и пла-
нинских пашњака; ^ ' 

6) пољопривредним факултетима, курсним цен-̂  
трима и школама за оспособљаваше кадрова у по-
љопривреди — за количине потребне за пољопри-
вредне машине које користе приликом извођења 
наставе; 

7) рибарским произвођачем организацијама, 
установама, станицама, заводима и институтима за 
унапређење рибарства, рибарским задругама и ри-
барским погонима општих земљорадничких и се-" 
љачких радних задруга — за количине потребне 
за њихове моторне чамце и бродове приликом ри-
болова на мору и језерима; 

8) рибарским газдинствима (предузећима) ц 
установама који се баве риболовом и производити 
риба и унапређењем слатководног рибарства, као 
и рибарским задругама које одреди савезни Др-
жавни секретаријат за послове финансија на преч 
длог Главног задружног савеза ФНРЈ — за коли-
чине потребне за њихове моторне чамце и бродове 
приликом риболова на слатководним водама и риб-
њацима односно за моторе приликом одводњавања 
и наводњавања риболовних терена и рибњака. 

2. Као пољопривредна производња по овој 
одлуци сматрају се: радови на обради земљишта 
пољопривредних организација (нега усева, берба, 
жетва, вршидба и сређивање пољопривредних про-
извода), погон инкубатора и сушница пољопривред-
них производа, превоз репродукционог материјала' 
потребног за пољопривредну производњу, превоз 
пољопривредних производа по свршеној берби и 
жетви до магацина односно до утоварне станице, 
као и превоз пољопривредних производа од пром--
звођача до најближе утоварне станице односно тр-
жишта. 

Као пољопривредни радови по овој одлуци сма-
трају се: превоз репродукционог материјала потреб-
ног за пољопривредну производњу и превоз инве-5 
стиционог материјала од истоварне станице до ма-
гацина односно до земљишта потрошача из тачке 
1 ове одлуке. 

Као риболов по овој одлуци сматра се одлазак 
до ловишта и повратак до прихватне уловне луке. 

3. Привредне организације које се баве про-
метом нафте и нафтиних деривата остварују ре-
грес по овој одлуци за количине горива и мазива 
продате потрошачима из тачке 1 ове одлуке за 
које им је управа прихода општинског народног 
одбора на чијем се подручју налази седиште по-
трошача издала потврду да су им потребне. 

Гориво које се продаје уз регрес по овој одлуци 
мора бити обојено на начин утврђен посебним про-
писима. 

4. Регрес по овој одлуци остварује се за сваки 
килограм горива и мазива продатог, и то: 

а) потрошачима из тачке 1 под 1—6 ове одлуке: 
Динара 

1) за петролеј за моторе 17,50 
2) за бензин за моторе 15 
3) за нафту — плинско уље 19 
4) за моторно уље 80 
5) за бензин за авионе и хеликоптере 50 
6) за моторно уље авионско ЗОО 

б) потрошачима из тачке 1 под 7 и 8 ове одлуке: 
Динара 

1) за петролеј за моторе 25 
2) за бензин за моторе 28 
3) за нафту — плинско уље 36 
4) за нафту — плинско уље за дубинско ко-

чарење на отвореном мору 45 
5) за моторно уље 150 
6) за. петролеј за рибарске светиљке 75 

5. Управа прихода општинског народног одбора 
дужна је водити евиденцију о потрошачима којима 
је одобрила Набавку горива и мазива уз регрес 
по овој одлуци, као и о количинама и врстама тих 
горива и мазива, 
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6. Привредне организације које се баве про-
метом нафте и нафтиних деривата дужне су у свом 
жњиговодсгву водити евиденцију о количинама го-
рива и мазива продатим уз регрес, а потрошачи из 
тачке 1 ове одлуке — о утрошку горива и мазива 
купљеног по одредбама, ове ,одлуке. 

7. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија донеће ближе прописе за примену ове 
одлуке. 

8. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Наредба о давању накнаде (регреса) за ку-
пљено гориво и мазиво за потребе пољопривреде и 
морског и језерског рибарства („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 47/56, 3/58 и 51/58). 

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

п. бр. 21^ 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

583. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ ПРОДАЈИ УВЕЗЕНЕ 

ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ 

1. Увозницима приплодне стоке које одреди Са-
вез пољопривредно-шумарских комора Југославије, 
кад увезену приплодну стоку за гајење продају по-
љопривредним добрима, пољопривредним установа-
ма, земљорадничким задругама, сељачким радним 
задругама и задружним економи јама, одобрава се 
регрес у проценту од продајне цене увезене стоке, 
и то: 

1) за приплодне краве, јунад и бикове — 20л/о 
2) за беле приплодне свиње и свиње 

расе „корнвел" (крмаче, вазимад и к р а -
ставе) — — — — — — — — — — 30% 

3) за приплодне овце (овце, овнове и 
шиљежад) — — — — — — — — — 50% 

2. Ако се увезена приплодна стока за гајење 
продаје путем јавног надметања, корисници регреса 
-из претходне тачке имају право на регрес само за 
стоку продату испод продајне цене увезене стоке. 
Регрес се одобрава у висини разлике између продај-
не цене увезене стоке у смислу ове одлуке и про-
дајне цене стоке постигнуте на јавном надметању, 
с тим да износ регреса не може бити већи од изно-
са регреса који се добија применом процента из 
претходне тачке на продајну цену увезене стоке. 

3. Под продајном ценом увезене стоке из тач. 
1 и 2 ове одлуке подразумева се набавна цена уве-
зене стоке франко југословенска граница, обрачуна-
та по диспаритетном курсу, увећана за трошкове 
увозника око допреме, смештаја, чувања, осигура-
ња и исхране стоке до продаје купцу из тачке 1 
ове одлуке. У продајну цену увезене стоке улази 
маржа увозника и камата коју увозници плате на 
кредите добивене за набавку ове стоке. 

4. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија донеће, по потреби, ближе прописе за 
примену ове одлуке. 

5. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о давању накнаде (регреса) при про-
даји увезене приплодне стоке („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 34/55, 10/56, 32/56, 3/58 и 29/58). 

6. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 216 
24 јула 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује Секретара, Потпретседник, 

Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с р. 

584. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
( О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ ПРОДАЈИ ИНДУ-

СТРИСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ СЛАТКО-
ВОДНОГ РИБАРСТВА 

1. Рибарским газдинствима (предузећима) и ри-
барским установама који се баве риболовом прои-
зводњом и унапређивањем слатководног рибарства, 
као и рибарским задругама које одреди савезни 
Државни секретари јат за послове финансија на 
предлог Главног задружног савеза ФНРЈ, одобрава 
се регрес за купљене и преузете индустрије прои-
зводе за потребе слатководног рибарства у процен-
ту од продајне цене произвођача, и то: 

1) за мреже од памучног конца Кз 10/6, 
50/6 до 50/40, 100/9, 85/9 и 70/9 или од 
конца који одговара овим дебљинама, 
величине ока од 12 до 16 мм, рачуна-
јући од узла до узла — — — — — 40% 

2) за мреже од памучног конца Кг 20/9 до 
20/24 или од конца који одговара овим 
дебљинама, величине ока од 25 до 60 мм, 
рачунајући од узла до узла — — — 40°/о 

3) з'а мреже стајачице, конфекциониране 
у фабрици, без конопца и олова — — 40°/о 

4) за рибарске мреже од синтетичког 
влакна — — — — — — — — 45°/о 
за мреже свих облика од конца дебљи-
на̂  које нису напред наведене, без об-
зира на величину ока, као и за мреже 
свих величина, од конца напред наве-
дених дебљина и ока других величина 
него што су напред наведене — — — 25% 

6) за памучне рибарске конце дебљине 
Кз 100/6, 100/9, 85/9, 70/9, 50/6 до 50/48 
и 20/12 до 20/24 — — — — — — зо% 

7) за синтетичке рибарске конце дебљине 
Кз 210/6 до 210/24 — — — — — — 35% 

8) за плуту израђену у плочама, плуту од 
пластичне масе и за - олово ливено и у 
плочама — — — — — — — — 40% 

2. Под слатководним рибарством у смислу ове 
одлуке подразумева се риболов на рекама и ста-
јаћим водама, осим на језерима, као и гајење рибе 
у рибњацима и полурибњацима. 

3. Исплата регреса по овој одлуци пада на те-
рет средстава савезног буџета предвиђених за ре-
гресе у пољопривреди. 

Укупна исплата регреса по овој одлуци не 
може у 1959 години прећи износ од 75 милиона ди-
нара. 
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4. Кад корисници регреса из тачке 1 ове од-
луке, индустрије производе за потребе сл ат ко -
водног рибарства отуђују или преносе на друге 
г-ивредне организације, установе или лица која 
нису корисници регреса, дужни су претходно упла-
тити одговарајући износ одобреног регреса. 

Ако корисници регреса из претходног става, 
индустрије производе купљене уз регрес не кори-
сте за потребе слатководног рибарства дужни су 
уплатити износ оствареног регреса. Обавеза овог 
уплаћивања настаје од тренутка ненаменско упо-
требе индустриских производа за које је остварен 
регрес. 

Износ регреса који се уплаћује по претходним 
ставовима утврђује се применом процента на износ 
укупно оствареног регреса који одговара проценту 
неамортизоване вредности односног производа. 

5. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија донеће ближе прописе за примену ове 
одлуке. 

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

Р. п, бр. 217 
24 јула 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује Секретара, Потпретседник, 

Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

585. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА ОПРАВКЕ РИБАРСКИХ 

БРОДОВА И КОЧАРА 
1. Предузећима бродоградње, као и предузећи-

ма која имају посебно регистроване погоне за оправ-
ку рибарских бродова и кочара, одобрава се за 
оправке рибарских бродова и кочара одређеним 
рибарским предузећима, рибарским задругама и у-
становама морског, језерског и слатководног рибар-
ства које се баве унапређивањем рибарства регрес 
у висини од 50̂ /о од цене извршених услуга. 

Савез пољопривредно-шумарских комора Југо-
славије одредиће рибарска предузећа, рибарске за-
друге и установе из претходног става чији се ри-
барски бродови и ко чари могу оправљати уз регрес 
по одредбама ове одлуке. 

2. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија, на предлог Секретаријата Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство, може 
одредити да и поједина занатска предузећа врше 
оправку рибарских бродова и кочара уз регрес по 
овој одлуци. 

3. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија донеће, по потреби, ближе прописе за 
примену ове одлуке. 

4. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о давању накнаде (регреса) за оправ-
ке рибарских бродова и кочара („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/55). 

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

Р. п. бр. 218 
24 јула 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује Секретара, Потпретседник, 

Мома Марковић, с. р, Мијалко Тодоровић, с. р, 

ЛИСТ СИЕ!РЈ^ Број 31 — Страна 881ј 

На основу тачке 6 став 2 одељка 1 главе ХУИ 
Савезног друштвеног плана за 1959 годину, Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА АМОРТИЗАЦИЈЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА УЧЕ-
ШЋЕ У ТРОШКОВИМА ИНВЕСТИЦИЈА ПО ЗАЈ-
МОВИМА ОДОБРЕНИМ ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 

1. Пољопривредне организације и водне зајед-
нице могу своја средства амортизације употребља-
вати за учешће у трошковима инвестиција по зај-
мовима одобреним из средстава Општег инвести-
ционог фонда за инвестиције у области нољопри^ 
вреде, ако се она по важећим прописима могу тро-
шити у време коришћења инвестиционог зајма. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-" 
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а пр именоваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Р. п. бр. 219 
24 јула 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседни^, ^ 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, б. рч 

587. 

На основу тачке 1 под 1 главе XXII Савезног 
друштвеног плана за 1959 годину и члана 17 За-̂  
кона о Савезном буџету за 1959 годину („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О МИНИ-
МАЛНИМ ЗАШТИТНИМ ЦЕНАМА И ПРЕМИЈА-
МА У 1959 ГОДИНИ ЗА ГОВЕДА, СВИЊЕ, ОВЦЕ 

и ЖИВИНУ ОДРЕЂЕНОГ КВАЛИТЕТА 

1. Важење Одлуке о минималним заштитним 
ценама и премијама у 1959 години за говеда, свиње, 
овце и живину одређеног квалитета („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 15/59) продужава се за 1960 годину^ 

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

Р. п. бр. 222 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршне веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

588. 

На основу тачке 2 главе XVIII Савезног дру-
штвеног плана за 1959 годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ КРАТКОРОЧНИХ БЕСКАМАТ-
НИХ КРЕДИТА ЗА УВЕЗЕНЕ СИРОВЕ КРУПНЕ 

КОЖЕ У 1959 ГОДИНИ 

1. Народна банка одобраваће бескаматне крат-
корочне кредите спољонотрговинским предузећима 
за увезене сирове крупне коже продате и испо-
ручене фабрикама кожа. 
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Кредити по овој одлуци одобраваће се спољно-
трговинским предузећима из претходног става за 
сирове крупне коже увезене 1Ро9 године, као и за 
количине сирове крупне коже из увоза по закључ-
цима из 1959 године регистрованим код Народне 
банке 

2. Кредити из претходне тачке одобравају се 
у висини разлике између просечних набавних фоб 
цена сирових" крупних кожа остварених у 1958 го-
дини и стварних набавних фоб цена у 1959 години 

Разлика из претходног става обрачунава се 
упоређењем цена за коже исте врсте, квалитета и 
порекла. 

Просечна набавна фоб цена остварена у 1958 
години из става 1 ове тачке утврђује се пондери-
сањем одговарајућих количина и стварних набав-
них фоб цена у 1958 години за све количине исте 
врсте, квалитета и порекла сирове увозне коже. 

За врсте и квалитете сирових крупних кожа 
одговарајућег порекла које су увезене у 1959 го-
дини а које се нису увозиле у 1958 години, пари-
тетне цене из 1958 године утврђују се на основу 
просечних цена из претходног става и квалитет-
них особина сирових крупних кожа. 

Просечне и паритетне цене из ст. 3 и 4 ове 
тачке утврђује савезни Државни секретари јат за 
послове робног промета, на предлог Стручног удру-
жења кожарско-прерађивачке и гусарске инду-
стрије Југославије, а на основу документованнх 
података предузећа која се баве увозом сирових 
кожа. 

3. Набавне фоб цене у 1959 години утврђују 
се за количине сирових крупних кожа које су 
закључене и чији закључци су регистровани код 
Народне банке у 1959 години до дана ступања на 
снагу ове одлуке на основу набавних фсб цена из 
оригиналних фактура иностраних испоручилац 
сирове крупне коже. 

Набавне фоб цене у 1959 години за сирове 
крупне коже које ће се набављати после ступања 
на снагу ове одлуке, не могу бити веће од фоб 
цена сирове крупне коже исте врсте, квалитета и 
порекла које су на дан куповине важиле на ино-
страном тржишту где је кожа купљена. Ове цене 
оверава Савезна спољнотртовинска комора, на тг-
длог спољнотрговинских предузећа. 

4. Спољнотрговинска предузећа дужна су да 
за количине увезених сирових крупних кожа про-
дате фабрикама кожа, као и за количине које се 
налазе на путу до дана ступања на снагу ове 
одлуке, испоставе коначне фактуре на основу про-
сечних и паритетних фоб цена из 1958 године. Ра-
злику до стварно плаћених набавних фоб цена у 
1959 години, оттољнотрговинска предузећа ће по-
крити износом бескаматног кредита. 

За увезену сирову крупну кожу коју ће спољ-
нотрговинска предузећа набављати и испоручивати 
фабрикама кожа после ступања на снагу ове одлу-
ке, спољнотрговинска предузећа ће испостављати 
привремене фактуре на основу просечних и пари-
тетних фоб цена из 1958 године, а разлику до ствар-
них набавних фоб цена из 1959 године спољно-
трговинска предузећа покриће износом бескаматног 
кредита. 

5. Кредите из тачке 1 ове одлуке Народна бан-
ка ће одобравати на основу испостављених фак-
тура и докумената о извршеној испоруци увезених 
сирових крупних кожа. 

6. Коначно обрачунавање одобреног бескамат-
ног кредита спољнотрговинским предузећима извр-
шиће се 30 новембра 1959 године. Враћање кредита 
одобрених по овој одлуци утврдиће се посебном 
одлуком о давању регреса при увозу сирове крупне 
коже. 

7. Савезни Државни сетгретаријат за послове 
финансија, у сагласности са савезним Државним 

секретаријатом за послове робног промета и Секре-
тари ј атом Савезног извршног већа за индустрију, 
донеће по потреби, ближе прописе за примену ове 
одлуке. 

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

Р. п. бр, 223 
24 јула 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. -р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

589. 

На основу члана 14 Закона о порезу на лични 
приход грађана („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/58), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
0 НАЧИНУ ЕВИДЕНТМРАЊА ПРИХОДА ПОД-
Л О Ж Н И Х ПОРЕЗУ НА ЛИЧНИ ПРИХОД ГРАЂА-
НА и О ПОСЕБНОМ НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА 
У ./ЈАСНИХ ПРИЈАВА ЗА РАЗРЕЗ ОВОГ ПОРЕЗА 

1. Обвезник пореза на лични приход грађана 
(у даљем тексту: порески обвезник) може своје при-
ходе остварене из личног дохотка из радног односа 
(сталног, привременог или допунског) или од аутор-
ских права евидентирати путем жиро рачуна код 
банке преко кога би исплатиоци тих прихода вр-
шили исплате, или преко посебне пореске књижице, 
у коју би обвезник уписивао остварене приход гуо 
тим основима. 

2. Под условима одређеним овом одлуком, подаци 
о оствареним приходима евидентирани путем жиро 
рачуна код банке, односно у пореској књижици 
служе уместо годишње пореске пријаве предвиђене 
у члану 13 Закона о порезу на лични приход гра-
ђана. 

Образац пореске' књижице о оствареном п о -
ходу и плаћеном порезу на лични приход грађана 
је саставни део ове одлуке. 

3. На захтев пореског обвезника банка је дужна 
да отвори жиро рачун ради уплате прихода озна-
чених у тачки 1 ове одлуке. 

4. Исплатилац личних доходака из радног од-
носа и прихода од ауторских права дужан је да 
на захтев власника жиро рачуна врши исплату 
преко жиро рачуна. 

5. Власник жиро рачуна може, на основу важе-
ћих прописа, располагао средствима на жиро ра-
чуну и путем чека. 

6. Порески обвезник — власник жиро рачуна 
може управи прихода општинског народног одбора 
на чијем подручју има пребивал иште, уместо годи-
шње пореске пријаве, у јануару сваке године под-
нети извештај банке код које се води његов жиро 
рачун о укупно извршеним му исплатама у проте-

1 клој години, уз писмену изјаву да су му сви лични 
дохоци из радног односа и приходи од ауторских 
права исплаћени преко жиро рачуна. 

Ако власнику жиро рачуна исплате личних до-
ходака из сталног радног односа нису вршене преко 
жиро рачуна, назначиће то у изјави. У том случају 
ће управа прихода општинског народа ог одбора 
податке о оствареним приходима из редовног ради 
ног односа прибавити шо службеној дужности^ 
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7. Порески обвезник који је о оствареним личним 
дохоцима из радног односа и о приходима од ау-
торских права водио прописану пореску књижицу, 
може управи прихода општинског народног одбора 
уместо годишње пријаве, у јануару сваке године, 
поедати пореску књижицу, уз писмену изјаву на 
самој књижици да је све личне дохотке из радног 
односа и приходе од ауторских права остварене у 
проток години унео у пореску књижицу. 

8 Порески обвезник — власник жиро рачуна, 
као и порески обвезник који је водио пореску књи-
жицу, који остварује и приходе подложне порезу 
на доходак, дужан је да у истој изјави назначи 
извор (делатност или имовину) из кога потиче при-
ход на који се плаћа порез на доходак, општину 
код које се води пореско задужење, као и име лица 
на које се задужење води. 

Остале податке V вези са пореским задужењем 
(висина пореске основице, износ пореског задужења 
и др.) управа прихода општинског народног одбора 
која врши разрез пореза на лични приход грађана, 
прибавиће по службеној дужности. 

9. Управа прихода општинског народног одбора 
дужна је да, уз потпис одговорног службеника, 
упише у пореску књижицу податке о приходима 
на које се плаћа порез на доходак, као и износ 
разрезаног и износ наплаћеног повеза на лични 
приход грађана. 

10. Управа прихода општинског народног одбора 
дужна је да код исплатилаца личних доходака из 
радног односа и прихода од ауторских права врши 
повремену контролу о извршеним исплатама по 
тим основима у циљу провераван^ тачности при-
јављених прихода' од стране пореских обвезника. 

За примаоце прихода из претходног става чије 
се пребивалиште налази на подручју друге општине, 
орган који је вршио преглед дужан је о извршеним 
исплатама доставити податке управи прихода оп-
штинског народног одбора на чијем подручју при-
малац има пребивалиште. 

11. Одредбе тачке 6 ове одлуке неће се приме-
њивати код разрезивања пореза на лични приход 
грађана за 1959 годину. 

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

Р. п, бр. 225 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковићу с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

1 

Срески народни одбор — . — 
Општински народни одбор „ — 

ПОРЕСКА КЊИЖИЦА 
" 9 оствареном приходу и плаћеном порезу на лични 

приход грађана 

2 
Породично и рођено име пореског обвезника: 

Пребивалиште: „ 

Улица и фоој зграде: 

Општина: „ — — — ^ ^ 
Орган, установа или организација код које пореска 
обвезник има заснован: 

а) стални радни однос: 
Назив: . . . — — — — — , 

Место: 

Општина: 

Улица и број зграде: 

б) стални хонорарни радни однос: 
Назив: — . „ — — — ^ — 

Место: .„—^^. 
Општина: 
Улица и број зграде: 

3 
1. Приходи на које се пла-

ћа порез на хододак: 

а) од пољопривреде: 
део катастарског 
прихода који от-
пада на пореског 
обвезника од у-
купног ката етар-
ског прихода ње-
говог домаћинства 
на који се плаћа 
порез на доходак 

б) од зграда — — — 
в) од самосталних за-

нимања и остале и-
мовине — — — — 
Свега приходи под 
а), б) и в) — — — 

2. Укупан износ поре и, 
приреза и доприноса: 
а) на део катастарског 

прихода који отпада 
на пореског обвезника 

б) од зграда — — — 
в) на приходе од само-

сталних занимања и 
имовине — — — 
Свега порез, при-
рез и допринос — 

3. Чист приход (1—2) — 
(Предње податке уноси управа прихода општи-н-

ског народног одбора која врши разрез пореза на 
л у ш и приход грађана, и то из посчедње г о д и н е .̂а 
кп 'у је извршен разрез пореза на доходак и других 
пореза). 

По разрезу за годину 
19 19 19 

Динара 
Динара 

Динара 

Динара 

Динара 
Динара 

Динара 

Динара 
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Примања из радног односа (сталног, привреме-
но^ допунског) и од ауторских права. 
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Пренето: 

За пренос: 

Задужење и одужење 

о. I О О 

иц 

Задужење а-
хонтацијом 

односно раз-
резан им по-
резом (датум 

ЈИ износ) 

Датум 
уплате 

Поре-
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Кама- Извр-
те шних 

тро-
шкова 

Свега 

Потврда управе 
" прихода оп-

штинског на-
родног одбора 

590. 

На основу члана 49 став 4 Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 48/58), Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
КОЈЕ ИЗДВАЈАЈУ ДОПРИНОС ИЗ ДОХОТКА ПО 
ЧЛАНУ 49 ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Поред привредних организација наведених у 
члану 49 став 1 Закона о доприносу из дохотка при-
вредних организација, допринос из дохотка по сто-
пама одређеним у наведеном члану издвајаће и ин-
дустрија и занатска предузећа која се баве прои-
звод ивом текстилне конфекције. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се на целу 1959 годину. 

Р. п. бр. 227 
24 јула 1959 године 

Београд 

Замењује Секретара, 
Мома Марковић, с. р. 

Савезно извршно веће 
Потпретседник, 

Мијалко Тодоровић, с. р. 

591. 

На основу тач. 5 и 6 под 2 и тачке 18 одељка 
3 главе XVII Савезног друштвеног плана за 1959 
годину, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ ЗАЈМОВА У 1959 ГОДИНИ ИЗ СРЕД-
СТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА 

ОДРЕЂЕНЕ НАМЕНЕ 

1. Из средстава Општег инвестиционог фонда 
предвиђених Савезним друштвеним планом за 1959 
годину и посебним прописима Савезне народне скуп-
штине за инвестиције у области индустрије и ру-
дарства, Југословенска инвестициона банка одобра-
ваће зајмове, и то: 

1) за довршење инвестиционе изградње запо-
чете средствима Општег инвестиционог фонда, а 
обустављене у смислу Уредбе о условима за ра-
скид и измену постојећих уговора о инвестиционим 
зајмовима из Општег инвестиционог фонда за по-
једине објекте индустрије и рударства („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 6/57); 

2) за реконструкцију, проширење и изградњу 
нових погона за производњу нафте, вештачких ђу-
брива и прераду кокса и за проширење предузећа 
за производњу алуминијума. 

2. Зајмови из претходне тачке даваће се са ро-
ком отплате који утврди Југословенска инвестици-
она банака, према могућностима инвеститора да 
отплати зајам. 

Камата по овим зајмовима обрачунаваће се по 
стопи од 4% годишње. 

3. Обавезно учешће инвеститора у трошковима 
инвестиција које се финансирају ио одредбама ове 
одлуке утврђује се у висини: 

1) од 75% од средстава амортизације која инве-
ститор може трошити у пет -аду коришћења зајма; 
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2) доприноса из дохотка привредних организа-
ција који је инвеститор уплатио у друштвене инве-
стиционе фондове општине, среза и народне репу-
блике, а који се може трошити по важећим пропи-
сима за инвестиције у основна средства у периоду 
коришћења зајма. 

Као почетак периода коришћења зајма у сми-
слу одредбе претходног става сматра се дан закљу-
чења уговора о зајму. 

Одредба става 1 под 1 ове тачке не односи се на 
пре тг узећа за производњу нафте. 

4. Првенство у добивању зајма имају зајмотра-
жиотти који: 

1) имају најниже трошкове инвестиција по је-
диници производа; 

2) обезбеђују најниже производне трошкове по 
јединици производа односно имају највећи рента-
билитет; 

3) нуде учешће у трошковима инвестиција веће 
од обавезног учешћа из претходне тачке; 

' 4) обезбеђују краће рокове изградње. 
5. На зајмове који се одобравају по одредбама 

ове одлуке примењиваће се Уредба о зајмовима за 
инвестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56 и 
25/59), ако овом одлуком није друкчије одређено. 

6. Ближе услове за одобравање зајмова по овој 
одлуци утврђује Југословенска инвестициона банка 
у сагласности са савезним Државним секретар ија-
том за послове финансија. 

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

Р. п, бр. 231 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, . Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

592. 

На основу члана 1 став 2, чл. 4, 17 и 23 став 2 
Уредбе о девизном пословању („Службени лист 
ФНРЈ 4, бр. 54/55, 23/56, 29/56 и 21/57), Савезно извр-
шно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА СТРАНИХ СРЕДСТАВА ПЛАЋА-

ЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА 

1. У Одлуци о начину и условима обезбеђења 
страних средстава плаћања за финансирање инве-
стиција („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56) у тачки 
IV додаје се нови став 2, који гласи: 

„Изузетно од одредбе претходног става, Југосло-
венска инвестициона банка може инвеститорима 
који не располажу сопственим средствима одобри-
ти, делимично или у целини, посебан ,,зајам из Оп-
штег инвестиционог фонда за набавку опреме у 
оним земљама у којима банка у већој мери распо-
лаже страним средствима плаћања." 

Досадашњи ст. 2 и 3 постају ставови 3 и 4. 
У новом ставу 4 уместо речи: „претходног става" 

стављају се речи: „претходних ставова". 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ"% 

Р. п. бр. 226 
24 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

593. 

На основу члана 8 ст. 2 и 3 Уредбе о изради и 
одобрењу инвестиционог програма и о полагању де-
позита за обезбеђење исплате инвестиционих радова 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 
29/56 и 34/57), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОДО-
БРАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОГРАМА ЗА 
ОБЈЕКТЕ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ФЕДЕРА-
ТИВНУ НАРОДНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ 

1. У Одлуци о надлежности за одобравање ин-
вестиционих програма за објекте од општег инте-
реса за Федеративну Народну Републику Југосла-
вију („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/55, 2/56 и 45/58) 
у тачки 2 ставови 2—7 мењају се и гласе: 

„Инвестиционе програме из претходног става 
одобрава Секретари јат Савезног извршног већа за 
индустрију у сагласности оа Државним секретарија-
том за послове народне одбране. Органи надлежни 
за одобравање инвестиционог програма именују чла-
нове комисије за ревизију инвестиционог програма 
од одговарајућих стручњака према врсти инвести-
ционе изградње. Задатак је ове комисије да врши 
преглед инвестиционог програма и о томе даје своје 
писмено мишљење. 

На начин предвиђен у претходном ставу посту-
пиће се и кад инвестиционе радове врше предузе-
ћа која немају статус предузећа која производе за 
одређене потребе Југословенске народне армије али 
су^радови искључиво намењени за погребе народне 
одбране а финансирају се из Општег инвестиционог 
фонда. 

Финансирање објеката и радова из ове тачке 
врши се на основу података који се банци подносе 
уместо инвестиционог програма. 

Секретаријат Савезног извршног већа за инду-
стрију, у сагласности са Државним секретару ат ч 
за послове народне одбране, прописаће које је по-
датке из инвестиционог програма инвеститор дужан 
поднети банци." ' 

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

Р. п. бр. 229 
24 јула 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Замењује Секретара, Потпретседник, 

Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић,-с. р 

594. 

На оонову тачке 11 Одлуке о давању регреса 
при куповини опреме и резервних делова за по-
требе пољопривреде и шумарства („Службену лист 
ФНРЈ", бр. 31/59) савезни Државни секретар иј ат 
за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ПРИ КУПОВИНИ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛО-
ВА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАР-

СТВА 

1. Корисници регреса из тачке 1 Одлуке о да-
вању регреса при куповини опреме и резервних 
делова за потребе пољопривреде и шумарства (у 
даљем тексту: Одлука), остварују регрес код банке 
код које имају жиро рачун подношењем захтева 
за регрес. 
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2. Уз захтев за регрес корисници регреса при-
лажу: 

1) фактуру односно препис фактуре продавца; 
2) потврду управе прихода општинског народ-

ног одбора на чијем подручју имају седиште, о томе 
да су поднели податке о купљеној опреми по тачки 
6 став 2 ове наредбе; 

3) доказ о испоруци робе. 
3. Произвођача и трговинске привредне орга-

низације које продају пољопривредне машине, спра-
ве и уређаје, као и резервне делове (у даљем тек-
сту: продавци), дужне су у фактуру о извршеној 
продаји унети следеће податке: 

1) ознаку врсте и марке продате машине, справе 
и уређаја наведену у Списку пољопривредних ма-
шина, справа и уређаја на које се односи регрес 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59), као и фабрички 
број истих, а за резервне делове ознаку и назив 
из Списка функционалних резервних делова; 

2)-продајну цену по комаду и за целу количину; 
3) износ регреса по комаду и за целу количину. 
Продавци су дужни у продајној фактури за ре-

зервне делове, поред података из претходног става 
означити да ли је продати функционални резервни 
део домаће или иностране производње. 

4. Ако се истом кориснику регреса продају по-
љопривредне машине, справе и уређаји и резервни 
делови, продавац је дужан за резервне делове из-
дати посебну фактуру. 

5. Утврђивање основице за наплату регреса и 
вођење евиденције о резервним деловима врши се 
по одредбама тач. 1—6 и 8 Упутства о утврђивању 
основице за наплату накнаде (регреса) при купови-
ни резервних делова за пољопривредне машине, 
справе и уређаје („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/57 
и 54/57). 

6. Управа прихода општинског народног одбора 
дужна је водити евиденцију о купљеној пољопри-
вредној опреми из Списка пољопривредних машина, 
справа и уређаја на које се односи регрес. Евиден-
ција садржи податке о купцу, врста, марки, фабрич-
ком броју и ознаци пољопривредних машина, справа 
та уређаја. 

Корисници регреса дужни су по извршеној ку-
повини пољопривредних машина, справа и уређаја 
доставити податке из претходног става управи при-
хода општинског народног одбора на чијем подручју 
имају седиште. 

7. Корисници регреса из тачке 1 Одлуке дужни 
су у свом књиговодству водити уредну и прегледну 
евиденцију о оствареном регресу. 

8. Пошто банка утврди да је захтев за регрес 
у погледу обрачуна и потпуности документације та-
чан, одобрава износ регреса у корист жиро рачуна 
корисника регреса, и то на терет: рачуна број 
339495-5 — Регрес за пољопривредну опрему, ако је 
у питању куповина опреме, или рачуна број 339495-7 
— Регрес за функционалне резервне делове, ако је 
у питању куповина резервних делова за пољопри-
вр-едну опрему. 

Банка може од корисника регреса тражити да 
види и оригиналну документацију на основу које се 
остварује регрес. 

9. Ако корисник регреса из тачке 1 Одлуке 
плаћа продавцу само део продајне цене, тј. без из-
носа регреса, дужан је, истовремено са вирманским 
налогом којим доставља продавцу део продајне 
цене, поднети батаци и налог којвим прописани износ 
регреса доставља у корист продавца. 

10. У случају преноса пољопривредне опреме и 
резервних делова на привредну организацију, уста-
нову или лице коди не могу куповати опрему и 

резервне делове уз регрес, корисник регреса је ду-
жан обрачунати одговарајући износ регреса и 
исти уплатити у корист рачуна регреса из тачке 8 
ове наредбе, и то на тај начин што ће од износа 
оствареног регреса утврдити део регреса' за уплату 
сразмерно неамортизованом делу пренетог произ-
вода (например: пољопривредно добро прода машину 
чији је век трајања 8 година после 2 године упо-
требе. Износ регреса је био 600.0000 динара. У ко-
рист рачуна регреса уплатиће 75% од овог износа, 
односно 450.000 динара). 

Корисници регреса који врше пренос опреме од-
носно резервних делова, дужни су о'преносу, као 
и обрачуну регреса у смислу претходног става, из-
вестити управу прихода општинског народног одч 
бора на чијем се подручју налази њихово седиште, 
као и управу прихода општинског народног одбора 
на чијем се подручју налази седиште организације 
на коју се опрема преноси. 

11. Ако корисници регреса пољопривредну опре-
му и резервне делове купљене уз регрес не користе 
за потребе пољопривреде, шумарства и рибарства, 
дужни су од тренутка њихове ненаменске употребе, 
уплатити у корист рачуна регреса одговарајући из-
нос регреса утврђен према тачки 10 став 1 ове на-
редбе. 

12. Ако се пољопривредна опрема купљена ^з 
регрес даје на послугу привредној организам и, 
установи или лицу који опрему не могу набавити 

-уз регрес у смислу одредаба Одлуке, корисник ре-
греса је дужан за Бреме за које је опрема уступљена 
обрачунати и уплатити део регреса у смислу тачке 
10 став 1 "ове наредбе. 

13. Ако корисник регреса опрему купљену уз 
регрес расходује пре истека одређеног река трајал -г, 
дужан је у корист рачуна регреса уплатити део 
регреса утврђен према остатку века трајања пре-
времено расхо^оване опреме. 

14. Предузећа за оправку пољопривредних ма-
шина (сервисне станице) из тачке 8 Упутства за при-
мењивана Одлуке о давању регреса при купер ичи 
опреме и резервних делова за потребе пољопри-
вреде („Службени лист ФНРЈ", бр. 3/5в) обрачунЛће 
у смислу тачке 10 Одлуке износ регреса на залихе 
оних резервних делова утврђене пописом, за које 
је регрес остварен по тачки III Одлуке о давању 
регреса при куповини опреме гл резервних делова 
за потребе пол^принреде („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 3/58) и овај износ уплатити у корист рачуна ре-
греса бр. 339495-7 — Регрес за функционалне ре-
зервне делове, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове наредбе. ^ 

Записник о попису оверава управа прихода оп-
штинског народног одбора. 

Примерак записника о извршеном попису, пре-
дузећа из става 1 ове тачке достављају банди код 
које имају жиро рачун. 

15. Кад се захтеву за регрес прилажу преписи 
докумената на основу којих се остварује регрес под-
носилац захтева је дужан оверити препис. Оверу 
преписа врше директор привредне организације и 
шеф рачуноводства односно лица која их заступају. 

16. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Упутство за примењивана Одлуке о давању 
регреса при куповини опреме и̂ резервних делова 
за потребе пољопривреде („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 3/58). 

17. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-18655/1 
30 јула 1959 године 

Београд 
Замењује Државног секретара 

за послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Болич, с, р, 
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595. 

На основу тач. 5 и 10 Одлуке о давању регреса 
при куповини вештачког ђубрива и средстава за за-
штиту биља за потребе пољопривреде и шумарства 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59), савезни Држав-
ни секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ Т) ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ПРИ КУПОВИНИ ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ПОТРЕБЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА 

1. Корисници регреса из тачке 1 Одлуке о да-
вању регреса при куповини вештачког ђубрива и 
средстава за заштиту биља за потребе пољопривре-
де и шумарства (у даљем тексту: Одлука), остварују 
регрес код банке код које имају жиро рачун подно-
шењем захтева за регрес. ' 

2. Уз захтев за регрес корисници регреса из 
претходне тачке прилажу: 

1) фактуру односно оверени препис. фактуре о 
куповини вештачког ђубрива; 

2) доказ о испоруци робе. 
3. У фактуру о продаји вештачког ђубрива, која 

садржи називе и седиште продавца и купца, прода-
вац је дужан да унесе: 

1) продајну цену, тј. цену наплаћену од купца-
,корисника регреса — по јединици мере и за укупну 
количину, и то посебно за сваку врсту вештачког 
ђубрива; 

2) ознаку квалитета за сваку врсту ђубрива; 
3) износ регреса по јединици мере и за укупну 

количину, посебно за сваку врсту вештачког ђу-
брива; 

4) ознаку да је продато ђубриво домаће односно 
иностране производње. 

4. Корисници регреса из тачке 1 под 6 Одлуке 
могу регрес оствариван само при куповини вештач-
ког ђубрива односно сировина из тачке 2 под б) 
Одлуке непосредно од гароизвођачких привредних 
организација (фабрика). 

5. Ознаку квалитета дужни су да у фактуре 
унесу произвођача привредне организације које 
производе вештачка ђубрива, и увозне привредне 
организације, без обзира да ли продају врше непо-
средно корисницима регреса. Увозници на фактури 
назначују број м датум документа о ^анализи из-
вршеној од домаћег института односно завода, који 
су дужни да прибаве по одредби тачке 3 Одлуке. 

6. Ако поједине врсте вештачког ђубрива от-
ступају по квалитету више од 0,5% од уобичајеног 
квалитета за вештачко ђубриво из тачке 2 под а), 
б) и в) Одлуке, продавац је дужан да на фактури 
или у посебном прилогу обрачуна смањење или по-
већање износа регреса по јединици мере и за укуп-
ну количину. 

7. Из једначење продајних цена вештачких ђу-
брива ио увоза врши се на основу просечних на-
бавних цена и могућности пласмана појединих врста 
ових ђубрива, које утврђује Пословно удружење за 
механизацију и хемизацију пољопривреде (у даљем 
тексту: Удружење), уз претходну сагласност Савеза 
пољопривредно шумарских комора Југославије, во-
дећи рачуна о нивоу продајних цена вештачких 
ђубрива домаће производње. 

Позитивне разлике између набавне и продајне 
цене франко истоварна железничка (паробродом) 
станица купца, уплаћују увозна предузећа у року 
од 60 дана од преласка преко југословенске границе 
последње испоруке робе по поједином закључку са 
иностраним добављачем, а у корист рачуна број 
103-336460 — Пословно ^ л а ж е њ е за механ-изацију 
и хемизацију шољопуглт ^ — из једначење цена 
вештачких ђубрива из увоза, 

Ако увозна предузећа не уплате позитивне л-
злике у року прописаном у претходном ставу, ду. а 
су уплатити у корист наведеног рачуна затезну ка-
мату у висини која је предвиђена уговором изм.^у 
Удружења и одно-сног увозног предузећа. 

Увозна предузећа код којих је између набавне 
и продајне цене из става 2 ове тачке утврђена нега-
тивна разлика подносе банци, по претходно при-
бављеној сагласности Удружења, захтев за накнаду 
ове разлике. 

Исплате негативних разлика врше се на терет 
рачуна из става 2 ове тачке — из средстава образо-
ваних од позитивних разлика остварених при увозу 
вештачких ђубрива која се могу употребити искљу-
чиво за ове сврхе. 

Банка ће достављати Удружењу извештај о сва-
кој уплати односно исплати по рачуну из става 2 
ове тачке. 

8. За продата и испоручена средства за заштиту 
биља потрошечима из тачке 7 Одлуке, регрес по 
тачки 6 под а) и б) Одлуке остварују лроизвођачке 
и увозне привредне организације подношењем за-
хтева за регрес банци код које имају жиро рачун. 

9. Уз захтев за регрес корисници регреса из 
претходне тачке прилажу: 

1) фактуру односно оверени препис фактуре ко-
ја садржи следеће податке: тачан назив купца, вр-
сту и количину појединог -производа, продајну цену 
произвођача по једној тони и за укупну количину, 
износ наплаћен од купца, износ рабата ако се про-
даја врши трговинској (задружној) мрежи, ознаку 
документа о извршеној испоруци (број и датум то-
варног листа, отпремнице и сл. односно у случају 
непосредне испоруке купцу потпис купца); 

2) обрачун по увозу са банком ако је у питању 
увозни производ. 

10. Увозници су дужни дати спецификацију 
трошкова до југословенске границе, ако са иностра-
ним испоручиоцем нису цену уговорили франко ју-
гословенска граница. У ове трошкове улазе сви тро-
шкови непосредно везани за реализацију односне 
наруџбе или куповине у иностранству (транспортни 
трошкови, осигурање, банковне провизије и сл.). 
Ако се продаја врши са складишта увозника, у на-
бавну цену увозника улазе и трошкови превоза од 
границе, осигурања, истовара на станици увозног 
предузећа и допреме и истовара у магацин увозника. 

11. Привредне организације које су дужне по 
тачки 8 став 1 Одлуке извршити попис залиха сред-
става за заштиту биља на дан ступања на снагу Од-
луке, утврђују разлику између ранијег износа ре-
греса оствареног за те залихе по одредбама Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о накнади (регресу) 
при куповини вештачког ђубрива и средстава за 
заштиту биља за потребе пол^опривреде („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 3/58) и износа регреса по одредби 
тачке 6 под а) и б) Одлуке. Износ утврђене разлике 
уплатиће ове привредне организације у корист ре-
греси ог рачуна број 335566 — Позитивне и негативне 
разлике на затечене залихе вештачког ђубрива и 
средстава за заштиту биља, у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове наредбе, ако је регрес по 
одредби тачке 6 под а) и б) Одлуке нижи од раније 
одређене висине регреса. У противном оне ће ра-
злику наплатити на терет истог регресног рачуна. 

12. У смислу одредбе претходне тачке поступиће 
и земљорадничке задруге, задружне привредне ор-
ганизације и пољопривредне апотеке (тачка 1 под 
2 Одлуке) које су дужне по тачки 8 став 2 Одлуке 
извршити попис залиха вештачког ђубрива на дан 
ступања на снагу Одлуке. 

13. Привредне организације из претходне тачке 
извршиће попис залиха вештачког ђубрива и обра-
чунати разлику између регреса одобреног тачком 2 
под а) и в) Одлуке за сезонске месеце и регреса 
одобреног том тачком за вансезонске месеце, по-
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следњег дана у месецу у коме се завршава сезонски 
односно вансезонски период. 

14. Обвезници из тан. 11, 12 и 13 ове наредбе 
дужни су да управи прихода општинског народног 
одбора на чијем подручју имају седиште поднесу из-
вештај о обрачуну разлике регреса на затечене за-
лихе средстава за заштиту биља односно вештачких 
ђубрива. Извештај се подноси у року од 15 дана од 
дана пописа залиха. Извештају се прилаже попис 
који садржи податке о врстама, количинама, износу 
ранијег важећег и новог регреса, по јединици мере 
и за укупну количину, и разлици између ових из-
носа. 

15. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и потпуности документације 
тачан, одобрава изное регреса у корист жиро ра-
чана подносиоца захтева, и то на терета рачуна број 
339495-1 — Регрее при куповини вештачког ђубрива, 
ако је у питању куповина вештачког ђубрива или 
рачуна број 389495-2 — Регрес при продаји сред-
става за заштиту биља, ако је у питању продаја 
средстава за заштиту биља. 

Банка може од подносиоца захтева за регрес 
тражити да покаже и оригиналну документацију на 

. оонову које се остварује регрее. 
16. Кад се захтеву за регрес прилажу преписи 

докумената на основу којих се остварује регрес, 
подносилац захтева дужан је оверити препис. Оверу 
преписа врши директор предузећа и шеф рачуно-
водства односно лица која их заступају, 

17. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
ражи Упутство о примени Одлуке о накнада (регре-
су) при куповини вештачког ђубрива и средстава за 
заштиту биља за потребе пољопривреде („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 34/56, 44/56, 42/57 и 3/58). 

18. Ова наредба ступа на снагу даном оШ,ављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-181566/1 
ВО јула 195Ф године 

Београд 

Замењује Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потоекретар, 

Зоран Полин, с. р. 

596. 

На основу тачке 7 (Одлуке о давању регреса при 
продаји горива и мазива за потребе пољопривреде, 
шумарства и рибарства („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 31/59), савезни Државни секретари јат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ПРИ ПРОДАЈИ ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ПОТРЕБЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА 

1. Привредне организације које се баве проме-
том нафте и нафтиних деривата (у даљем тексту: 
корисници регреса), остварују регрес из тачке 4 
под а) и б) Одлуке о давању регреса при продаји 
горива и мазива за потребе пољопривреде, шумар-
ства и рибарства (у даљем тексту: Одлука), под-
ношењем захтева за регрес банци код које имају 
жиро рачун. 

2. Уз захтев за регрес, корисници регреса при-
лажу: 

1) фактуру односно препис фактуре издату 
купцима (потрошачима) из танке 1 тод 1—8 Одлуке, 
која садржи следеће податке,; 
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а) количину и врсту продатог горива и мазива; 
б) цену по јединици мере и за укупну количину, 

без регреса; 
в) износ регреса по јединици мере и за укупну 

количину; 
г) износ наплаћен од купца по јединици мере 

и за целу количину. 
Подаци под б) — г) дају се по врстама горива 

и мазива; 
2) потврду о потребним количинама горива и 

мазива издату купцу од управе прихода општин-
ског народног одбора на чијем се подручју налази 
седиште купца. 

3. Корисници регреса могу продавати петролеј 
и бензин за моторе уз регрес само ако су обојени 
према одредбама Решења о бојењу и употреби обо-
јеног петролеја и бензина („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 31/53) и Техничког упутства за примену Решења 
о бојењу и употреби обојеног петролеја и бензина 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 39/53). 

4. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и потпуности документације та-
чан, одобрава износ регреса у корист жиро рачуна 
корисника регреса, и то: на терет рачуна број 
339495-9 — Регрес при куповини горива и мазива за 
потребе пољопривреде и шумарства, односно рачуна 
број 339495-4 — Регрес при куповини горива и ма-
зива за потребе рибарства. 

5. Управа прихода општинског народног одбора 
дужна је пре издавања потврде о потребним коли-
чинама горива и мазива утврдити стварне потребе 
купца у погледу количине и врсте горива и мазива. 
Ове потребе утврђују се на основу података о повр-
шини земљишта, врсти пољопривредних радова, 
врсти машина којима ће се радови вршити, капа-
цитету мотора и сл. Потврда о потребним количи-
нама горива и мазива издаје се само за оне коли-
чине горива и мазива које су потребне за радове 
који непосредно претстоје. 

6. Кад пољопривредне произвођача организа-
ције из тачке 1 под 1 Одлуке својим машинама врше 
услуге у пољопривредним радовима другим пољо-
привредним организацијама или индивидуалним по-
ЛЈОпривредним произвођачима, дужне су ради доби-
ване потврде о потребним количинама горива и ма-
зива, поднети управи прихода општинског народног 
одбора на чијем подручју имају седиште и уговор 
односно препис уговора о извршењу тих радова. 

Пољопривредне произвођача организације по-
ступиће по одредби претходног става и кад је за 
извођење пољопривредних радова потребан бензин 
за авионе и хеликоптере и авионско моторно уље. 
Извођење тих радова пољопривредне произвођача 
организације уговарају са предузећем „Југословен-
они аеротрансоорт" ((погон привредне авијације)^ 

Уговори из ст. 1 и 2 ове тачке морају садржати 
податке на основу којих управа прихода општин-
ског народног одбора може утврдити количине го-
рива и мазива потребне за радове који непосредно 
претстоје (подаци о површини земљишта, врсти по-
љопривредних радова, врсти машина којима ће се 
радови вршити, капацитету мотора и сл.). 

7. Управа прихода општинског народног одбора 
издаје потврду о стварно потребним количинама 
нафте—плинског уља за дубинско ко парење само 
оним рибарским организацијама из тачке 1 под 7 
Одлуке које су од надлежног органа добиле одо-
брење за дубинско кочарење на отвореном морV. 

8. Управа прихода општинског народног одбора 
изд,аје потврду о потребним количинама порива Ц 
мазива на следећем обрасцу: 
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П О Т В Р Д А 

На основу тачке 3 Одлуке о давању регреса при 
продаји горива и мазива за потребе пољопривреде, 
шумарства и рибарства („Службени лист ФНРЈ", 
бр 31/59) и тачке 4 Наредбе за примену Одлуке 
о давању регреса при продаји горива и мазива за 
потребе пољопривреде, шумарства и рибарства 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/59), потврђује се да су 

из — потребне сле-
деће врсте горива и мазива за потребе пољоприв-
редне производње, шумарства и рибарства. 

Врста горива и мазива К о л и ч и н а 
Килограма Словима 

I За потребе пољопривреде: 
1) петролеј за моторе 
2) бензин за моторе 
3) нафта-плинско уље 
4) моторно уље 
5) бензин за авионе и хели-

коптере 
6) авионско моторно уље 

И За потребе рибарства: 
1) петролеј за моторе 
2) бензин за моторе 
3) нафта-плинско уље 
4) нафта-плинско уље за 

дубинско кочарење 
5) моторно уље 
6) петролеј за рибарске 

светиљке 

(М. П.) 

Шеф управе прихода 

9. У потврди из претходне тачке управа прихода 
општинског народног одбора дужна је назначити 
пун назив купца (например: „Економија земљорад-
ничке задруге", „Пољопривредни погон земљорад-
ничке задруге"). 

10. Потврда се саставља у три примерка, и то: 
за купца, за продавца горива и мазива и за еви-
денцију издаваоца потврде. 

11. Ако купци из тачке 1 Одлуке гориво и ма-
зиво купљено уз регрес не користе за потребе по-
љопривреде, шумарства и рибарства, дужни су у 
корист рачуна регреса из тачке 4 ове наредбе упла-
тити износ регреса са одговарајућим износом за-
тезних камата. 

12. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Упутство за примену Наредбе о давању нак-
наде (регреса) за купљено гориво и мазиво за по-
требе пољопривреде и морског и језерског рибарства 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 3/58). 

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

Бр. 07-18557/1 
30 јула 1959 године 

Београд 

3 замењује Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Полин, с. р. 

597. 

На основу тачке 4 Одлуке о давању регреса 
при продаји увезене приплодне стоке („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/59), савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ПРИ ПРОДАЈИ УВЕЗЕНЕ ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ 

1. Увозници приплодне стоке — корисници ре-
греса — из тачке 1 Одлуке о давању регреса при 
продају увезене приплодне стоке (у даљем тексту: 
Одлука), остварују регрес за увезену приплодну 
стоку за гајење продату купцима наведеним у тој 
тачки, подношењем захтева за регрес банци код 
које имају жиро рачун. 

2. Уз захтев за регрес корисници регреса из 
претходне тачке прилажу: 

1) оверени препис набавне фактуре иностраног 
добављача; 

2) фактуру односно оверени препис фактуре о 
продаји увезене приплодне стоке; 

3) препис решења Савезне управе за послове 
ветеринарства да је увезена приплодна стока про-
вела одређено време у карантину и да је карантин 
завршен; 

4) препис записника комисије о квалитетне ном 
преузимању стоке; 

5) обрачун регреса са подацима о количини 
стоке израженој у комадима и врстама стоке, из-
носу регреса по комаду и за укупну количину. 

3. Ако се увезена приплодна стока продаје куп-
цима из тачке 1 Одлуке путем јавног надметања 
(тачка 2 Одлуке), корисник регреса је дужан да 
поред документације из претходне тачке, захтеву 
за регрес приложи и препис записника о спроведе-
ном јавном надметању. 

4. Корисник регреса уноси обавезно у продајну 
фактуру следеће податке: 

1) тачан назив и седиште купца; 
2) продајну цену по комаду и за укупну ко-

личину; 
3) опецификацију трошкова из тачке 3 Одлуке; 
4) износ регреса по комаду и за укупну коли-

чину. 
5. Корисници регреса дужни су у свом књмго-

водству водити уредну и прегледну евиденцију о 
оствареном регресу. 

6. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и потпуности документације та-
чан, одобрава износ регреса у корист жиро р?гт-на 
подносиоца захтева а на терет рачуна број 339570 — 
Регрес при продаји увезене приплодне стоке. 

Банка може од подносиоца захтева за регрес 
тражити да покаже и оригиналну документацију 
на основу које се остварује регрес. 

7. Кад се захтеву 'за регрес прилажу преписи 
докумената из тач. 2 и 3 ове наоедбе, подносилац 
захтева дужан је оверити препис. Оверу преписа 
врше директор предузећа и шеф рачуноеодства од-
носно лица која их заступају. 

8. Ова наредба ступа на снагу даном обтављи-
вања у „Службеном листу ФНРТ" 

Бр. 07-18559/1 
30 јула 1959 године 

Београд 

Замењује Државног секретара 
за послове финансија 
Државни по тсе крст ар, 

Зоран Полин, с. р. 
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598. 

На основу тачке 5 Одлуке о давању регреса 
при продаји индустриских п,роизвода за потребе 
слатководног рибарства („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 31/59), савезни Државни секретари јат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 

ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ПРИ ПРОДАЈИ ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВОДА 

ЗА ПОТРЕБЕ СЛАТКОВОДНОГ РИБАРСТВА 

1. Корисници регреса из тачке 1 Одлуке о да-
вању регреса при продаји ИНДУСТРИЈСКИХ производа 
за потребе слатководног рибарства (у даљем тексту: 
Одлука), остварују регрес подношењем захтева за 
регрес банци код које имају жиро рачун. 

2. Уз захтев за регрес корисници регреса из 
претходне тачке прилажу; 

1) фактуру односно оверени препис фактуре 
продавца; 

2) доказ о испоруци робе. 
Банка може од подносиоца захтева за регрес 

тражити да види и оригиналну документацију на 
основу које се остварује регрес. 

3. Произвођачке и трговачке привредне органи-
зације које продају рибарске мреже, конаци плуту, 
дужне су у фактуру о извршеној продаји корисни-
цима регреса унети следеће податке: 

1) тачну ознаку ИНДУСТРИЈСКИХ производа на-
ведених у тачки 1 Одлуке; 

2) продајну цену произвођача за сваки продати 
производ и за укупну количину; 

3) износ обрачунатог регреса по комаду и за 
целу количину; 

4) износ наплаћен од купца по комаду и за целу 
количину. 

4. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и потпуности документације 
исправан, одобрава износ регреса у корист жиро 
рачуна подносиоца захтева, и то на терет рачуна 
број 339-553 — Регрес при продаји индустријских 
производа за потребе слатководног рибарства. 

5. Уплату одговарајућег износа регреса у слу-
чајевима предвиђеним у тачки 4 Одлуке, врше 
корисници регреса у корист рачуна из претходне 
тачке. 

6. Под уловом рибе на стајаћим водама у смислу 
тачке 2 Одлуке, сматра се улов рибе на старим и 
затвореним коритима река, каналима, барским и 
сличним водама. 

7. Кад се захтеву за регрес прилажу преписи 
докумената корисник регреса је дужан оверити 
препис. Оверу преписа врше директор привредне 
организације и шеф рачуноводства односно лица 
која их заступају. 

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

Бр. 07-18558/1 
10 јула 1959 године 

Београд 

Замењује 
Државног секретара 

за послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Полин, с. р. 

599. 

На основу тачке 6 Одлуке о давању регреса, 
за греж, предиво и тканине од природне свиле 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 28/59), у сагласности са 
Секретариј атом Савезног извршног већа за инду-
стрију, савезни Државни секретари јат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Н У 
О ПРИМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА 
ГРЕЖ, ПРЕДИВО И ТКАНИНЕ ОД ПРИРОДНЕ 

СВИЛЕ 

1. Регрес из тачке 1 Одлуке о давању регреса 
за греж, предиво и тканине од природне свиле (у 
даљем тексту: Одлука), остварују следећи произво-
ђачи домаћег грежа (филанде): 

1) Св ил ар-оми комбинат „Ночна Каменова" Ти-
тов Велес; 

2) Текстилна индустрија „Соња Маринковић", 
Нови Сад, за своју филанду у Панчеву; 

3) Индустрија природне свиле „Напредак", Нови 
Кнежевац; 

4) Претпријатије за производство на свила, 
Ђевђелија. 

2. Регрес из тачке 2 Одлуке остварују кори-
сници регреса из тачке 1 ове наредбе и Дирекција 
за сировине. 

3. Регрес из тач. 3 и 4 Одлуке остварују кори-
сници регреса из тачке 1 под 1 и 2 ове наредбе 
и Дирекција за сировине. 

4. Корисници регреса из тач. 1—3 ове наредбе 
остварују регрес подношењем захтева за регрес 
банци код које имају жиро рачун. 

5. Уз захтев за регрес корисници регреса из 
тачке 1 ове наредбе прилажу: 

1) фактуру односно препис фактуре за продате 
и испоручене количине грежа производње 1959 го-
дине; 

2) доказ о извршеним испорукама; 
3) изјаву да^је греж произведен у соп-ственом 

погону у 1959 години; 
4) обрачун регреса, са подацима о продатим и 

испорученим количинама грежа израженим у ки-
лограмима, о износу регреса по једном килограму 
и о укупном износу регреса. 

6. Корисници регреса из тачке 1 ове наредбе 
у продајну фактуру уносе: 

1) пун назив и седиште купца; 
2) продајну цену наплаћену од купца по једи-

ници мере и за укупну количину грежа; 
3) износ регреса по јединици мере и за укупну 

количину грежа. 
7. Корисници регреса из тач. 2 и 3 ове наредбе 

уз захтев за регрес прилажу извод из завот -ог 
рачуна за 1958 годину о стању залива т^ 
грежа, предива и тканина од природне свиле, до-
маћег шап-предива и тканина од овог пред \ 
домаћег бурет предива и тканина од овог предива, 
на дан 31 децембра 1958 године, као и обрачун 
утрошка грежа, предива од природне свиле, шап-
предива и бурет предива за тканине за које се 
остварује регрес. 

Обрачун из претходног става оверавају дирек-
тор предузећа и шеф рачуноводства корисника ре-
греса. 

8. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и потпуности документације та-
чан, одобрава износ регреса у корист жиро рачуна 
подносиоца захтева, а на терет рачуну број 339567 
— Регрес за греж, предиво и тканине од природне 
свиле. 

Банка може од подносиоца захтева за регрес 
тражити да покаже оригиналну документацију на 
основу које се остварује регрес. 
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9. Корисник регреса дужан је у свом књиго-
водству водити уредну и прегледну евиденцију о 
оствареном регресу. 

10. Кад се захтеву за регрес прилажу преписи 
докумената на основу којих се остварује регрес, 
корисник регреса је дужан оверити препис. Оверу 
преписа врши директор предузећа и шеф рачуно-
водства корисника регреса односно лица која их 
заступају. 

11. Народна банка може вршити исплате ре-
греса на терет рачуна из тачке 8 став 1 ове наредбе 
до укупног износа од 500 милиона динара. 

12. Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
ваће се од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 07—18560/1 
80 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

600. 

На основу члана 29 став 2 и члана 30 став 4 
Општег закона о стамбеним заједницама („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 16/59) и члана 126 став 3 За-
ко-на о станбеним задругама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/59), у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за рад, савезни Државни 
сек,ретаријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПАУШАЛНИХ! ИЗНОСИМА ДОПРИНОСА ИЗ 
ЛИЧНОГ ДОХОТКА ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ У 
СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И У СТАМБЕНИМ 

ЗАДРУГАМА 

1. Из личног дохотка радника у сталном рад-
ном односу са стамбеном заједницом, њеном уста-
новом или сервисом (у даљем тексту: станбена ор-
ганизација), који су запослени на радним местима 
за вршење неп обредних услуга за потребе дома-
ћинстава, као и за вршење послова друштвене 
исхране, плаћају се доприноси из личног дохотка, 
и то: 

а, ако месечни лични доходак у новцу и на-
тури не износи више од 5.350 динара бруто, плаћају 
се месечни паушални износи, и то: 

Дин^а 
1. допринос буџетима из личног дохотка 250 
2. допринос за социјално осигурање — 1.000 
3. допринос за станбену изградњу — — 100 
б) ако месечни лични доходак износи више од 

5.350 динара, предњи износи доприноса под а) по-
већавају се за сваких даљих пуних 500 динара лич-
ног дохотка, и то: 

Динара 
1. допринос буџетима из личног дохотка 

за — — — — — — — — — 50 
2. допринос за социјално осигурање за 100 
3. допринос за станбену изградњу за — 10 
Допринос за социјално осигурање по претход-

ним ставовима ове тачке не може износити више 
од 1.500 динара месечно. 

Доприноси у паушалном износима по претход-
ним ставовима ове тачке обрачунавају се не само 
из личног дохотка радника станбених организација 
који послове наведене у ставу 1 ове тачке врше у 
самим стамбеним организам јама, већ и из личног 
дохотка радника које ради вршења тих послова 
стамбене организације упућују на рад у домаћин-
ова. 

Из личног дохотка лица у сталном радном од-
носу са стамбеном организациј-ом запослених на 
адми-ннстративним пословима обрачунавају се и 
плаћају доприноси по тачки 3 ове наредбе. 

2. Из личног дохотка радника у сталном рад-
ном односу са станбеном организацијом, који су за-
послени на радним местима за вршење послова за 
потребе кућних савета о-ко одржавања станбених 
зграда (послове које, по правилу, обављају настој-
ници згра,да), као и за вршење тих послова за по-
требе грађана, плаћају се доприноси из- личног до-
хотка, и то: 

ач ако месечни лични доходак не износи више 
од 10.000 динара плаћају се месечни паушални из-
носи, и то: 

Динара 
1. допринос буџетима из личног дохотка 500 
2. дооринос за социјално осигурале — 800 
3. допринос за станбену изградњу — — ЗОО 
б) ако месечни лични доходак износи више од 

10.0010 динара, предњи износи доприноса под а) по-
већавају се за сваких даљих пуних 1.000 динара 
личног дохотка, и то: 

Динара 
1. допринос буџетима из личног дохотка 

за — — — — — — — — — 100 
2. допринос за социјално осигурање за 200 
3. допринос за стамбену изградњу за — 50 
Из личног дохотка радника у сталном радном 

односу са станбеном организацијом запослених на 
административним пословима обрачунавају се и 
плаћају доприноси по тачк,и 3 ове наредбе. 

3. Из месечног личног дохотка радника у стал-
ном радном односу са стамбеном организацијом ко-
ји нису наведени у тачки 1 и 2 ове наредбе обра-
чунавају се и плаћају доприноси из личног дохотка 
у следећим месечним паушалним износима, и то: 

О Д ЈЈ О ^ 6 Е в Од 
X ПЈ % Д ОЈ 

6 1 Р В Ц Е Р З брк р, 
И Н А Р А 

1. за раднике распоређене на рад-
ним местима за која се т р а ^ -
стручна спрема висококвалиф -
кованог радника односно за 
службенике са високом или ви-
шом стручном опремом — — 2.400 4.800 1.300 

2. за раднике распоређене на рад-
ним местима за која се тражи 
стручна спрема квалификованог 
радника односно за службени-
ке са средњом стручном спре-
мом — — — — — — — 

3. за раднике распоређене на рад-
ним местима за која се тражи 
стручна спрема полуквалифико-
ваног радника односно за слу-
жбенике са нижом стручном 
опремом — — — 

4. за раднике распоређене на рад-
ним местима неквалификованог 
радника односно за помоћне слу-
жбеника — — — 

4. Из месечног личног дохотка радника у стал-
ном радном односу који по природи свог радног 
места врше различите послове из тач. 1—2 ове 
наредбе, обрачунавају се и плаћају доприноси у ме-
сечним па уш ал ним износима из тачке 2 ове наред-
бе, а ако врше послове из тач. 1—З, обрачунава ту 
се и плаћају допрт/гаоси у паушалном износима из 
тачке 3 ове наредбе. 

1.750 3.500 950 

1.500 3.800 800 

— — 1.300 2.600 700 
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5. Из личног дохотка радника оствареног у при-
временом радном односу са станбеном организаци-
јом или станбеном задругом обрачунава се допринос 
буџетима из личног дохотка. 

На примања лица из претходног става допри-
нос за социјално осигурање плаћа исп лат ил ац нак-
нада из својих средстава. 

Паушални износи доприноса буџетима из лич-
ног дохотка и доприноса за социјално осигурање 
су следећи: 

I т I -I СО I Сб Сб 

О О С9 о, 

11)1 
Н Р 

^ 5Ј О УО Ч 

1 5 8 5 8 

3,5 

1. за раднике који раде на посло-
4 вима за које се тражи стручна 

опрема висококв а лификов аног 
радника — — — — — — 8 

2. за раднике који раде на посло-
вима за које се тражи стручна 
спрема квал ификованог радника 6 

3. за раднике који раде на посло-
вима по лу кв ал ификов аног рад-
ника — — — — — — 5 

4. за раднике који раде на посло-
вима неквалификованог радника 4 

Из личног дохотка радника из става 1 ове тачке 
не плаћа се допринос за стамбену изградњу. 

6. Ако станбена организација или отанбена за-
друга нађе да је за њено пословање погодније да 
доприносе из личног дохотка радника обрачунава и 
плаћа по општим прописима, односно по прописима 
по којима се ови доприноси плаћају из личног до-
хотка радника за које нису одређени паушални из-
носи доприноса из личног дохотка, може она до-' 
приносе из личног дохотка радника обрачунава^ 
по општим прописима односно применом општих 
стопа на остварени и обрачунати износ личног до-
хотка сваког појединог радника. 

Ако одлучи да допринос из личног дохотка рад-
ника плаћа по општим прописима или применом 
општих стопа, станбена организација или станбена 
задруга д,ужна је на почетку сваке године, а нај-
доцније до краја јануара, о таквој својој одлуци 
обавестити орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове финансија. У том слу-
чају станбена организација дужна је за ту годину 
доприносе из личног дохотка радника обрачунаоати 
по општим прописима односно по општим стопама. 

7. Ако доприносе из личног дохотка радника из 
тач. 1—3 ове наредбе треба уплатити за време краће 
од једног месеца, за сваки дан плаћа се по 1/3'0 од 
месечних износа доприноса одређених у овим тач-
кама. 

За лица у сталном радном односу из тач. 1—3 
ове наредбе доприноси из личног дохотка могу се 
уплатити за време краће од једног месеца само ако 
радник није радио цео месец услед наступања на 
посао пре првог дана у месецу односно услед исту-
пања са посла пре последњег дана у месецу, као и 
услед неспособности радника за рад због болести. 

8. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а пр име-
новаће ое од 1 августа 1959 године. 

Бр. 12-17558/1 
17 јула 1959 године 

београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Полин, с. р. 

601. 
На основу члана 135 став 3 Основног закона 

о буџетима („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56), са-
везни Државни секретари јат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О У П Л А Ћ И В А Н А ПОЈЕ-, 
ДИНИХ ВРСТА ПРИХОДА БУЏЕТА И ФОНДОВА 
НА РАЧУНЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ И КОМУН 

НАЛНИХ Б А Н А К А 

1. У Наредби о уплаћивању појединих врста 
прихода буџета и фондова на рачуне код Народне 
банке и комуналних банака („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/59, 14/59 и 16/59) у тачки VII текст 
под 4 мења се и гласи: 

„4. Допринос за кадрове у привреди уплаћи-
ваће се: 

1) на рачун бр. 68800 — Збирни рачун фонда 
5за кадрове предузећа индустрије и рударства; 

2) па рачун бр. 68801 — Збирни рачун фонда 
за кадрове трговинских предузећа; 

3) на рачун бр. 68802 — Збирни рачун фонда 
за кадрове угоститељских предузећа; 

4) на рачун бр. 68803 — Збирни рачун фонда 
за кадрове пољопривредних, шумских и грађевин-
ских предузећа, предузећа ваздушног саобраћаја^ 
опољнотрговииских и издавачких предузећа; 

5) на рачун бр. 68804 — Збирни рачун фонда 
ба кадрове предузећа друмског саобраћаја; 

6) на рачун бр. 68805 — Збирни рачун фонда 
за кадрове предузећа градског саобраћаја; 

7) на рачун бр. 68806 — Збирни рачун фонда 
за кадрове поморско-бродарских предузећа; 

8) на рачун бр. 68807 — Збирни рачун фонда 
за кадрове предузећа лука и складишта; 

9) на рачун бр. 68806 — Збирни рачун фонда 
за кадрове предузећа речног саобраћаја; 

10) на рачун бр. 68809 — Збирни рачун сћо^тга 
за кадрове предузећа за услуге у пристаништима 
и железничким станицама; 

11) на рачун бр. 68811 — Збирни рачун фонда 
за кадрове занатских предузећа; 

12) на рачун бр. 68812 — Збирни рачун фонда 
за кадрове приватних власника бродова који се 
баве јавним превозом у поморској пловидби; 

13) на рачун бр. 68813 — Збирни рачун фонда 
за кадрове предузећа за промет и приказивање 
филмова." 

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

Бр. 07—17614/1 
30 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. ри 

602. 
На основу члана 18 став 2 Уредбе о зајмовима 

за инвестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 
и 25/59), на предлог Југословенске инвестиционе 
банке, савезни Државни секретари јат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ 
УМЕСТО ИНВЕСТИЦИОНОГ ЕЛАБОРАТА З А 
НАБАВКУ ОПРЕМЕ З А ПРОИЗВОДЊУ СОКОВА 

ОД ГРОЖЂА 
1. Уз захтев за зајам из Општег инвестиционог 

фонда за набавку опреме за производњу сокова од 
грожђа, наведене у тачни 2 ове наредбе, ако укуп-
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на вредност опреме која се из средстава зајма 
набавља не прелази износ од 25 милиона динара, 
зајмотражилац може уместо инвестиционог елабо-
рата предвиђеног у члану 18 став 1 Уредбе о зај-
мовима за инвестиције, поднети следећу докумен-

спецификацију опреме која треба да буде 
изражена са назначењем главних карактеристика, 
као и са назначењем цеца за сваку позицију опре-
ме (одвојено за увозну, а одвојено за домаћу опре-
му) и трошковима монтажних радова; 

2) списак опреме намењене за производњу исте 
врсте којом зајмотражилац већ располаже, а коју 
опоемом из ове тачке под 1 замењује или допу-
њује, са назначењем процента у коме је ова опрема 
коришћена у прошлој години; 

3) податке о количини и вредности производње 
сокова од грожђа, коју је зајмотраж^лац остварио 
у прошлој години: 

4) податке о укупном бруто производу који је 
зајмотражилац остварио у прошлој години; 

5)%бразложење економске оправданости набав-
ке опреме са ознаком ефекта који ће се постићи 
коришћењем опреме набављене из средстава зајма 
(повећање капацитета производње сокова од гро-
жђа, побољшање квалитета сокова, побољшање 
начина њиховог опремања односно конфекциони-
рања итд.); 

6) податке о томе где ће се опрема набавити 
(ознака испоручиоца опреме). 

2. Одредбе претходне тачке примењиваће се 
само ако се зајам тражи за набавку: 

1) опреме за производњу сокова од грожђа 
(укључујући цистерне за одлежавање); 

2) опреме за транспорт (цистерни) и опремање 
сокова од грожђа (пуњење, затварање итд.). 

3. Зајмови за набавку опреме из тачке 2 ове 
наредбе одобраваће се само предузећима која су 
се бавила и још увек се баве производ њом воћних 
сокова. 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07—17357/1 
18 јула 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија. 
Државни потсекретар, 

Зоран Полин, с. р. 

603. 

На основу члана 3 став 1 под а) тачка 12 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и 
републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/56, 43/56 и 21/57), у вези са чланом 
45 став 2 Уредбе о преношењу послова у надле-
жност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), а у 
сагласности са Секретаријатом Савезног извршног 
већа за народно здравље, савезни Државни секре-
тари јат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ЦЕНА КАМИЛИ-

ЦЕ У ПРОДАЈИ НА МАЛО 

1. Највиша малопродајна цена катчртттцце у пи"-
фузном стању може износити 900 динара за 1 кг 
нето. 

Највиша малопродајна цена камилице пакова-
не у кутијама од 30 грама нето може износити 50 
динара за једну кутију. 

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

Бр. 3293/1 
28 јула 1959 године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

604. 

На основу тачке 1 став 4 Одлуке о обрачуна-
вању разлике у ценама при увозу и извозу (,.Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 6/58 и 23/58), V 
вези са чланом 7 одељак I став А ^год а) тачка 3 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), уз сагласност савезног Др-
жавног секретаријата за послове финансија и са-
везног Државног секретаријата за послове робног 
промета, Комитет за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О КОЕ-
ФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ РАЗЛИКЕ 
У ЦЕНАМА ПРИ УВОЗУ И ИЗВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
1. У Наредби о коефицијентима за обрачунавање 

разлике у ценама при увозу и извозу одређених 
производа и услуга („Службени лист ФНРЈ", бр. 
21/57 и 23/58) у тачки I одељак Б у грани 120 — 
Хемиска индустрија, уз именовање уз редни број 
23 додаје се ознака "0 за примену фусноте. 

2. У тачки I одељка Б у грани 120 — Хемиска 
индустрија, текст редног броја 36 мења се и гласи: 

„36. Флотациони реагенси5") — — — 1,50". 
3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се на послове увоза закључене од тог дана. 

П. бр. 1365 
21 јула 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с р. 

605. 

На основу члана 11 одељак Ш тачка 4 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ое-
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58 и 18/59), Секретаријат Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О УТВРЂИВАЊУ СТАБИЛНОСТИ ПУТНИЧКИХ 

БРОДОВА ТРГОВАЧКЕ МОРНАРИЦЕ ФНРЈ 

Члан 1 
Путнички бродови тогогач^е морнарице ФНРЈ 

могу пловити само ако те њих^г,з стабилност утвр-
ђена по одре^^ма овог и ако су снабде-
вени одговарајућом исправом о томе. 

Члан 2 
Г^а^илност б̂ оттпп-ч из претходног члана утвр-

ђује се пре уласка брода у састав трговачке адорна-
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рице ФНРЈ и сваки пут кад се на броду врше 
преправке које могу бити од утицаја на стабилност 
брода. 

Члан 3 
Утврђивање стабилности пре уласка брода у 

састав трговачке морнарице ФНРЈ врши се на 
захтев бродовласника или органа управљања брода 
односно бродара, а утврђивање стабилности због 
извршених преправки које могу бити од утицаја на 
стабилност брода — и нУа захтев поморско-управног 
органа. 

Члан 4 т 

Стабилност бродова из претходних чланова 
утврђује Југословенски регистар бродова на основу 
израчунавања, и о томе издаје броду рачун ста-
билности. 

Југосл овенс ки регистар бродова израчунава ста-
билност: 

1) бродовима до ДОО метара дужине који не врше 
међународна путовања — на основу својих технич-
ких прописа о утврђивању стабилности; 

2) бродовима дужим од сто метара и свим бродо-
вима који врше међународна путовања, без обзира 
на њихову дужину — на основу својих техничких 
прописа о утврђивању стабилности и одредаба Це-
ђународне конвенције за заштиту људских живота 
на мору, од 1948 године („Службени весник Прези-
д а ума Народне скупштине ФНРЈ", бр. 4/51). 

Члан 5 
Кад се рачун стабилности издаје бродовима истог 

типа, величине и намене, а пре њиховог уласка у 
састав' трговачке морнарице ФНРЈ, Југословенски 
регистар бродова израчунава стабилност само једног 
брода тог типа, величине и намене и према том 
рачуну издаје рачун стабилности и осталим бро-
довима. 

Члан 6 
За брод који је пре ступања на снагу овог пра-

вилника ушао у састав трговачке морнарице ФНРЈ, 
а рачун стабилности му није издао Југословенски 
регистар бродова, дужан је бродовласник или орган 
управљања брода односно бродар, поднети рачун 
стабилности Југословенском регистру бродова на 
контролу и оверу. 

Захтев за оверу рачуна стабилности из прет-
ходног става подноси се у року од деведесет дана 
од дана ступања на снагу овог правилника, а за 
бродове који се тог дана налазе у иностранству — 
у року од деведесет дана од дана доласка брода у 
домаћу луку. 

Рачун стабилности из става 1 овог члана, оверен 
од стране Југословенског регистра бродова, важи као 
да га је Југословенски регистар бродова издао по 
одредбама овог правилника. 

Члан 7 
Ако Југословенски регистар бродова код изра-

чунавања рачуна стабилности, или контроле и овере 
рачуна стабилности који он није издао, утврди да 
брод ради одржавања стабилности мора имати стал-
ну или при одређеном оптерећењу одређену коли-
чину крутог или текућег баласта, дужан је то 
назначити у рачуну стабилности, односно у овери 
рачуна стабилности. 

Члан 8 
Броду из члана 4 став 2 тачка 1 овог правил-

ника, који је ушао у састав трговачке морнарице 
ФНРЈ пре ступања на снагу овог правилника, а 
Пије стање не одговара у потпуности техничким 

прописима Југословенског регистра бродова о утвр-
ђивању стабилности, може орган надлежан за изда-
вање пловидбене дозволе решењем привремено доч 
зв ол ити пловидбу у дотадашњим или ужим под-
ручјима пловидбе, ако је по оцени овог органа брод 
способан за пловидбу у односном подручју. 

Израчунавање стабилности бродова из претход-
ног става мора се извршити најдоцније при првој 
наредној обнови класе. 

Члан 9 
Казниће се за поморски прекршај новчаном 

казном: 
.11 до 20.000 динара бродовласник, орган управа 

љања брода, бродар или одговорно лице у преду-
зећу које стави у пловидбу или држи у пловидби 
брод без важећег рачуна стабилности; 

2) до 10.000 динара бродовласник, орган управа 
љања брода, бродар или одговорно лице у преду-
зећу ако не поднесе захтев за оверу рачуна ста-
билности који није издао Југословенски Ј^гистар 
бродова (члан 6); 

3) до 5.000 динара заповедник или лице које га 
замењује: 

а) ако се на броду не чува важећи рачун ста-
билности, 

б) ако на броду нема баласта предвиђеног ра-' 
чуном стабилности. 

Члан 10 
Овај правилник ступа на снагу по истеку 30 

дана од дана објављиван^ у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Бр. 280 
17 јула 1959 године ' 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Неко Дапчевић, е. р. 

606. 

На основу члана 297 став 4 Закона о јавним 
службеиицима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), Секретару ат Савезног извршног већа 
за народно здравље, у сагласности са Секретаруа-
том Савезног извршног већа за општу управу, про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
0 ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
СТРУЧНОЈ СПРЕМИ ПОТРЕБНОЈ ЗА СТИЦАЊЕ 
ОДРЕЂЕНИХ ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА ЗДРАВ-

СТВЕНЕ СТРУКЕ 

Члан 1 
У Правилнику о стручној спреми потребној за 

стицање одређених звања службеника здравствено 
струке („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/58) у члану, 
1 тачка 11 после речи: „технички" ставља се за-
пета и уместо речит: „или економски факултет^ 
стављају се речи: „економски или правни факул.-
тет или академија ликовне односно примењене" 
уметности". 

У истом члану тачка 12 у петом реду после 
заграде додају се речи: „или виша статистичка 
школа". 

У истом члану тачка 13 у шестом реду уместо 
речи? „или" ставља се запета, а у седмом реду 
после речи: „школа" додају се речи: „или средња 
економска школа"^ р 
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Члан 2 
У члану 2 после става 1 додаје се нови став 2, 

који гласи: 
звање млађег здравственог техничара (зу-

барског асистента) могу се до 1 јула 1960 године 
примати у службу и постављати лица која су завр-
шила непотпуну средњу или њој равну школу и 
која су провела три године на изучавању зубне 
технике." 

Досадашњи ставч 2 постаје став 3.Л 

Члан 3 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 1493/1 
24 јула 1959 године 

Београд 
Секретар за народно здравље, 

Др Херберт Краус, с, р. 

607. 

, На основу члана 41 Уредбе о путним и селид-
беним трошковима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
28/55, 26/56 и 49/57), Генерална дирекција Југосло-
веиских железница, у сагласности са Секретарија-
том Савезног извршног већа за општу управу, про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
О ПУТНИМ И СЕЛИДБЕНИМ ТРОШКОВИМА 
ОСОБЉА ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА И ДИРЕКЦИЈА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

Члан 1 
У Правилнику о путним и селидбеним тро-

шковима особља Генералне дирекције Југословен-
ских железница и дирекција Југословенских же-
л^ница („Службени лист ФНРЈ", бр. 14/58) члан 
22 мења се и гласи: 

„Кад врше теренске радове ван места редовног 
службовања, службеницима припада накнада, и то: 

1) за вршење радова на терену за првих 30 
дана — у износу пуне дневнице за службено пу-
товање; 

2) за теренски рад који траје дуже од 30 дана! 
а) техничком особљу, висококвалификованим 

радницима и возачима моторних возила — 75% од 
одговарајуће дневнице за службено путовање; 

б) службеницима који врше административне, 
финансиске и комерцијалне послове на терену, као 
и квалификованим радницима на сондажама и у 
надзору — 50% од одговарајуће дневнице за слу-
жбено путовање; 

в) полуквалификованим радницима на сонда-
жамч — 90 динара дневно. 

^ко финансиски или комерцијални службеник 
врши, поред редовног посла и друге послове који 
су везани за обилазак терена, накнада за рад на 
терену може се повећати до 75% од одговарајуће 
дневнице за службено путовање. 

Износ накнаде из претходног става одређује 
директор Управе за студије, пројектовање и над-
зор грађења Генералне дирекције Југословенских 
железница односно директор дирекције Ју ^сло-
венских железница." 

Члан 2 
Члан 23 4иења се и гласи; 

„За теренске радо-ве на планинским и непро-
"?одним теренима, као и за радове при којима слу-
жбеници стално мењају коначиште и место рада 
(геолошка истраживања, геолошки премери, тра-
сирање и обележавање пруга, снимање терена и 
сл.), може се посебним решењем одредити накнада 
за теренски рад преко износа из члана 22 тачка 2 
овог правилника, али највише до пуног износа 
дневнице за службено путовање. 

Изузетно, накнада за теренске радове из прет-
ходног става може се посебним решењем повећати 
и преко пуног износа дневнице за службено путо-
вање (члан 22), али то повећање не може бити веће 
од 15% од износа дневнице. За ово повећање по-
требна је претходна сагласност секретаријата за 
општу управу надлежног извршног већа. 

Накнаду из овог члана одређује Генерални ди-
ректор Југословенских железница односно дирек-
тор дирекције Југословенских железница " 

Члан 3 
Члан 24 мења се и гласи: 
„Службеницима, чије је стално место стано-

вања у седишту службене јединице или теренске 
јединице, када се налазе на раду у том месту не 
припада накнада за теренски рад, 

Службенику који теренски рад врши ван ме-
ста службовања односно ван седишта Теренске је-
динице, а може се по завршетку рада враћати у 
место службовања односно у место теренске једи-
нице, може се одредити накнада за рад на терену 
у месечном паушалном износу. 

Накнада из претходног става за руководиоце 
теренских јединица не може прећи износ накнаде 
по члану 22 тачка 2 под а). а за остало особље — 
износ накнаде по члану 22 тачка 2 под' б) овог 
правилника. 

Износ накнаде из овог члана одређује Гене-
рални директор Југословенских железница одно-
сно директор дирекције Југословенских железница 
у зависности од тежине радова, времена задржа-
вања на терену, удаљености и величине теренске 
јединице." 

Члан 4 
После члана 24 додаје се нови члан 24а, који 

гласи: 
„Службеницима који искључиво обављају те-

ренске послове на трасирању, обележавању, над-
зору и изградњи железничких чворова на удаље-
ности преко 10 км од седишта службене јединице, 
може се одредити накнада за рад на терену у ме-
сечном паушалном износу. 

Генерални директор Југословенских железница 
може, по потреби, одлучити да паушална накнада 
за рад на терену из претходног става припада и 
за ра,д на удаљености мањој од 10 км од седишта 
службене јединице. 

Висина паушалне накнаде из претходних ста-
вова може износити до 25% од одговарајуће днев-
нице за службено путовање, а одређује је Гене-
рални директор Југословенских железница одно-
сно директор дирекције Југословенских железница 
у зависности од тежине радова, удаљености и ве-
личине теренске јединице." 

Члан 5 
Члан 26 брише се. 

Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном Листу ФНРЈ" 
Бр. 4633/59 

22 јула 1959 године 
Београд 

Генерални директор 
Југословенских желе?чица, 

Војин Николић, с. р. 
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608. 

На основу тачке 4 Одлуке о омладинским рад-
ним акцијама чији су учесници осигурани за све 
случајеве инвалидности и телесног оштећења 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 24/59), у споразуму са 
Централним комитетом Народне омладине Југосла-
вије, Извршни одбор Скупштине Савезног завода 
за социјално осигурање прописује 

У П У Т С Т В О 
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈА О ПОВРЕДАМА И 
ОБОЉЕЊИМА УЧЕСНИКА НАСТАЛИМ ЗА ВРЕ-

МЕ УЧЕШЋА У ОМЛАДИНСКИМ РАДНИМ 
АКЦИЈАМА 

1. Ради остваривања права из инвалидног оси-
гурања учесника у омладинским радним акцијама 
по Закону о инвалидском осигурању' („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 49/58 и 27/59) и Одлуци о омладин-
ским радним акцијама чији су учесници осигурани 
за све случајеве инвалиди ости и телесног оштеће-
ња, комитет Народне омладине који је организовао 
радну акцију дужан је водити евиденције пропи-
сане овим упутством. 

2^ Свака омладинска радна бригада дужна је 
водити књигу евиденције о учесницима у омладни-
ским радним акцијама према прописаном обрасцу 
који је саставни део ЗБОГ упутства (Образац бр. 1). 

3. Учесници омладниских радних акција оства-п 
РУЈУ права из инвалид скот осигурања на исти наг 
чин као и остала лица осигурана по прописима о 
ипвалидском осигурању. 

4. Упућивање учесника омладинска радних 
акција на преглед ординирајућем лекару врши се 
на прописаном обрасцу који је саставни део овог 
упутства (Образац бр. 2). 

Ординирају^ лекар односно здравствена уста-
нова у којој је учесник омладинске радне акције 
лечен, дужна је по завршеном лечењу доставити 
извештај штабу омладинских радних бригада о 
бдравственом стању учесника по завршеном лече-
њу на прописаном обрасцу који је саставни део 
овог упутства (Образац бр. 3). 

Приликом упућивања учесника омладинске 
радне акције на преглед инвал ирској комисији, као 
и приликом давала оцене, налаза и мишљења ин-
валидске комисије, примењују се одредбе Правила 
ника о саставу и раду инвалидских комисија („Слу.-
жбени лист ФНРЈ", бр. 3/59). 

5. Подношење пријава о несрећи на послу и 
вођење евиденције о несрећама на послу врши се 
по Упутству о подношењу пријава и, вођењу еви-
денције о несрећама на послу („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 5/59). 

Пријаву о несрећи на послу у смислу предњег 
става, подноси савет насеља омЛадинских радних 
бригада — за савезне и републичке радне акције, 
а главни штаб омладинских радних бригада — за 
локалне радне акције. 

Утврђивање несреће на послу на омладинска! 
радним акцијама врши се на исти начин као и за 
остала лица осигурана по члану 213 Закона о ин-
в али деком осигурању. 

6. Приликом одласка учесника са омладинске 
радне акције, штаб бригаде, на основу података из 
књиге евиденције, издаје учесни,ку потврду о ле-
чењу односно боловању за време учешћа у радној 
акцији према прописаном обрасцу који је саставни 
део овог упутства (Образац бр. 4). 

7. Главни штаб омладинска радних бригада 
дужан је, по завршеној радној акцији, доставили 
комитету Народне омладине који је организовао 
радну акцију све прописане евиденције о повре-
дама и обољењима учесника насталим за време 

учешћа у омладинским радним акцијама. Комитет? 
Народне омладине дужан је ове „евиденције чувати 
најмање 10 година у смислу Упутства о прикупља-
њу, чувању и повременом шкартирана архивско? 
материјала („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/52). 

Главни штаб омладинских радних бригада док 
се код њега налазе евиденције, односно комитет 
Народне омладине коме су предате евиденције на 
чување, дужни су у смислу одредаба члана 228 
тачке 4 Закона о инвалидском осигурању омогу-
ћити органима службе социјалног осигурава уви-
ђај на лицу места и преглед евиденција о подацима 
у вези са остваривањем права учесника у омла-1 
данским радним акцијама из инвалидског осигу-^ 
рања. 

8. Срески завод за социјално осигурање на чи-
јем се подручју изводе радне акције, дужа,н је, по 
потреби, пружати стручну помоћ штабу омлглин-
ских радних бригада односно савету насеља ом ла-т 
данских радних бригада у вези са вођењем пропио 
саних евиденција и остваривањем права из инва-
лид скот осигурања. 

9. Штаб омладинских радних бригада односно 
комитет Народне омладине који је организовао рад-

'ну акцију, дуж'ан је органима службе социјалној 
осигурања, на њихов захтев доставити потребне ШУ-
датке из евиденција прописаних овим упутством^ 

10. За неуредно вођење прописаних евиденција, 
неп од ношење прописаних пријава и у скраћивање 
давања података органима службе социјалног оси- -
гурања примењива^ се одговарајуће одредбе главе! 
IX Закона о инвалидском осигурању. 

11. Ближа упутства и објашњења за примену 
овог упутства даваће, по потреби, Савезни завод за 
социјално осигурање, у споразуму са Централним 
комитетом Народне омладине Југослав^ е. 

12. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а нри-
мењиваће се од 1 јануара 1959 године. 

10 Бр. 8507 
15 јула 1959 године 

Београд 
Савезни завод за социјално осигурање 

Претседник 
Директор, Извршног одбора, 

Зденко Хас, с. р. Мара Нацева, с. ри 

Образац бр. 1 

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ 
Омладинске радне бригаде — 
о учесницима у омладинско) радној акцији 

О п ш т и п о д а ц и ! 
1. Назив комитета Народне омладине који је орга-

низовао радну акцију —— 
2. Број одлуке којом је организована омладинска 

радна акција Ј 
3. Број одлуке Централног комитета Народне ом ла-' 

дине Југослав^ е којом је одређено да су уче-! 
синци омладинске радне акције осигурани — ^ 

4. Назив радне акције и место рада омладинске 
бригаде 1 " 1 н 

3. Време трајања ра,дне акције 1 1 -
6. Назив бригаде и место у коме је формирана — 

(Формат: А-3) 
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Образац бр. 2 
—Комитет Народне омладине 
— Штаб омладинске радне бригаде 

УПУТ ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

Презиме, очево име и име учесника 

Дан, месец и година рођења 
Место рођења (општина, срез и народна република) 

Занимање пре ступања у радну акцију 
Место сталног боравка 
Омладинска радна бригада 
Редни број књиге евиденције 

195— године 

(место) 
(Печат) Потпис 

(Формат: А-5) 

Образац бр. 3 
Назив здравствено установе 

Број лекарског дневника 
Датум 
Место 

ИЗВЕШТАЈ ОРДИНИРАЈУЋЕГ ЛЕКАРА 

Презиме, очево име и име учесника 
Редни број из књиге евиденције о учесницима у 
омладински^ радним акцијама 

Узрок обољења (болест, несрећа иа послу или по-
вреда ван посла) 

Дијагноза и шифра 

Време проведено на лечењу односно боловању од 
^ до 

Налаз, оцена и мишљење о здравственом стању по 
завршеном лечењу ; 

л (Печат) Потпис лекара 
(Формат: А-5) 

Образац бр. 4 
Комитет Народне омладине 
Штаб омладинске радне бригаде 

П О Т В Р Д А 
о лечењу односно боловању за време учешћа у 
ом лад ниској радној акцији -

(назив омладинске 

радне акције) 
Презиме, очево име и "име учесника — 
Дан, месец и година рођења 
Место рођења (општина, срез и народна република) 

Место сталног боравка 
Омладинска радна бригада из -
Редни број књиге евиденције 
Боловао од до 
Узрок обољења (болест, несрећа на послу, повреда 
ван посла) — — 

Дијагноза и шифра 

Налаз, оцена и мишљење ординирајућег лекара о 
здрав ств еи ом стању — — 

Назив здравствено установе и место 
Број лекарског дневника 

195— године 

(место) 
(Пе г) Потпис 

(Формат: А-4) 
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609. 

На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 и 
25/59), у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, Југословенска 
инвестициона банка расписује 

XXXIV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ПРОШИРЕЊЕ ПРЕ-
ДУЗЕЋА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ ВОЋ-

НИХ СОКОВА 

1. Југословенска инвестициона банка даваће по 
овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда инвестиционе зајмове за набавку следеће 
опреме у циљу реконструкције и проширења преду-
зећа која се баве производ њом воћних сокова: 

1) опреме за производњу сокова од грожђа 
(укључујући цистерне за одлежавање); 

2) опреме за транспорт (цистерне) и опремање 
сокова од грожђа (пуњење, затварање итд.). 

2. На овом конкурсу могу учествовати само пре-
дузећа која се баве производњом воћних сокова. 

3. Зајмови по овом конкурсу дају се под усло-
вом да се траженим зајмом и средствима корисника 
зајма односно његовог јемца, обезбеђује потпуна 
реконструкција и проширење објекта за који се 
тражи зајам. -

4. Зајмотражилац је обавезан учествовати ? 
трошковима инвестиција и сопственим средствима, 
а према прописима важећим у време доношења 
одлуке о давању зајма. Зајмотражилац може пону-
дити и веће учешће у трошковима инвестиција од 
прописаног. 

5. Зајмотражилац је обавезан положити и га-
рантни износ према прописима важећим у време 
доношења одлуке о давању зајма. 

6. Зајмови по овом конкурсу даваће се уз 
камату по стопи од 4% годишње. 

Рок враћања зајма одредиће се према могућ-
ностима инвеститора да врати зајам. -

7. Првенство при' добивању зајма имаће зајмо-
тражиоци који: 

1) имају нај повољније услове у погледу обез-
беђености сировинском базом; 

2) имају најниже трошкове инвестиција по је-
диници производа у односу на укупно потребна 
средства и у односу на износ траженог зајма; 

3) обезбеђују најниже производне трошкове по 
јединици производа и већи рентабилитет у односу 
на укупно уложена средства и у односу на износ 
траженог зајма; 

4) нуде краћи рок остварења редовне производ-
ње, рачунајући од тренутка одобравања инвести-
ционог зајма; 

5) нуде краћи рок отплаћиван^ зајма. 
Банка може утврдити максимум укупног инве-

стиционог улагања односно инвестиционих улагања 
из траженог зајма по јединици производа преко 
кога се тражени зајам не може одобрити. 

8. Захтев за инвестициони зајам треба да садр-
жи податке наведене у члану 16 Уредбе о зајмовима 
за инвестиције, а подноси се на прописаним бан-
чиним обрасцима. 

9. Уз захтев за зајам подноси се и потпуни 
инвестициони елаборат према члану 18 став 1 
Уредбе о зајмовима за инвестиције. 

Ако инвеститор не располаже потпуним инве-
с т ционим елаборатом, а предрачуне^ вредност 
опреме која се набавља из средстава зајма не 

прелази износ од 25 милиона динара може се, уместо 
инвестиционог елабората, поднети скраћена доку-
ментација у смислу Наредбе о документацији која 
се може поднети уместо инвестиционог елабората 
за набавку опреме за производњу сокова од грожђа 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 31/59). 

Спецификација опреме треба да буде израђена 
са назначењем главних карактеристика, као и са 
назначењем цена за сваку позицију опреме (одвојено 
за увозну, а одвојено за домаћу опрему) и трошкова 
монтажних радова. 

10. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети Банци изјаву надлежног органа политич-
котериторијалне јединице о обезбеђењу средстава 
за полагање гарантног износа и средстава за учешће 
у трошковима инвестиција, ако му та средства 
обезбеђује политичкотериторијална јединица. 

11. Банка може условити одобравање зајма јем-
ством политичкјотериторијалне јединице. 

12. Захтев за зајам, са потребном документацијом, 
подноси се у 4 примерка најближој филијали 
Југословенске инвестиционе банке. 

13. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
поднети у року од 15 дана по објављивању овог 
конкурса у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 603 
13 јула 1959 год 

Београд 

^госиовенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор, / Управног одбора, 

Аугустин Папић, с. р. Хасан Бркић, с. р. 

610. 

На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 и 
25/59), у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, Југословенска ин-
вестициона банка расписује 

XXXV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАД-
ЊУ нових Ф А Б Р И К А ЗА ПРОИЗВОДЊУ СТОЧ-

НЕ ХРАНЕ 

1. Југословен ска инвестициона банка даваће по 
овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда Инвестиционе зајмове за реконструкцију, 
проширење и изградњу нових погона и фабрика за 
производњу сточне хране. 

Зајмови из претходног отава даваће се за про-
изводњу: 

1) сојиног брашна односно сојине сачме и дру-
гих производа од соје (прерада соје); 

2) исклицавање и прераду кукурузних клица — 
сачма од клица; 

3) месног и коштаног брашна (кафилерије) 
4) крмног квасца; 
5) рибљег брашна; 
6) карбамида; , 
7) антибиотик; 
8) витамина; 
9) индустрију производњу гаредсмеса и ком-

плетних оброка. 

I 



Среда, 5 август 1959 СЛУЖ-п^тти ЛИСТ ФНРЈ Број 31 — Страна 899 

2. На овом конкурсу могу учествовати привред-
на предузећа, земљорадничке задруге, пословни за-
дружни савези, удружене привредне организације 
и политичкотериторијалне јединице. 

3. Зајмови по овом конкурсу дају се под усло-
вом да се траженим зајмом и средствима корисника 
зајма односно његовог јемца, обезбеђује потпуна ре-
конструкција, проширење и изградња објекта за 
који се тражи зајам. 

4. Зајмотражилац је обавезан учествовати у . 
трошковима инвестиција и сопственим средствима, 
као и положити гарантни износ, а према трописима 
важећим у време доношења одлуке о давању зајма. 
Зајмотражилац може понудити и веће учешће у 
трошковима инвестиција од прописаног. 

5. Зајмови по овом конкурсу даваће се уз ка-
мату по стопи од 4% годишње. 

Рок враћања зајма не може бити дужи од 25 
година. 

6. Првенство при добивању зајма имаће зајмо-
тражиоци који: 

1) обезбеђују најниже производне трошкове по 
јединици производа и већи рентабилитет у односу 
на укупно уложена средства и у односу на износ 
траженог зајма; 

2) имају најниже трошкове инвестиција по је-
диници производа у односу на укупно потребна 
средства и у односу на износ траженог зајма; 

3) у изради инвестиционог елабората користе 
типске пројекте; 

4) нуде краћи рок остварења редовне производ-
ње, рачунајући од тренутка одобравања инвести-
ционог зајма; 

5) нуде краћи рок отплаћиван^ зајма. 
Банка ,може утврдити минимум рентабилитета 

у односу на укупна инвестициона улагања, као и у 
односу на средства траженог зајма, испод кога се 
зајам не може одобрити, а поред тога може утвр-
дити максимум укупног инвестиционог улагања од-
носно инвестиционих улагања из траженог зајма по 
јединици производа преко кога се тражени зајам 
не може одобрити. 

7. Захтев за инвеетициони зајам треба да садр-
жи податке наведене у члану 16 Уредбе о зајмовима 
за инвестиције, а подноси ое на прописаним банчи-
ним обрасцима. 

8. Уз захтев за зајам подноси се и потпуни ин-
вестициони елаборат према члану 18 став 1 Уредбе 
о зајмовима за инвестиције. Инвестициони програм 
и идејни пројекат грађевинских радова морају бити 
руе ви ДОБ ани и одобрени. 

Предмер уз идејни пројекат грађевинских ра-
дова треба да буде израђен по свим позицијама гра-
ђевинских, занатских и инсталатерских радова, из 
којих се може видети како се дошло до појединих 
количина радова. Предрачун треба да буде израђен 
по свим позицијама предмера, на основу важећих 
цена. Груби предмер, као и предрачун израђен на 
основу грубог предмера, неће се узети у обзир. За 
грађевинске радове уместо идејног пројекта може 
се поднети први део одобреног главног пројекта. 

Спецификација опреме треба да буде израђена 
са назначењем главних карактеристика, као и са 
назначењем цена за сваку позицију опреме (одво-
јено за увозну, а одвојено за домаћу опрему) и тро-
шкова монтажних радова. 

9. Зајмотражиоци су обавезни да код израде ин-
вестиционих елабората претходно рашчисте са ма-
шин осрадњом ова питања у вези са израдом и испо-
руком опреме. 

10. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети Банци изјаву надлежног органа полити"т о-
територијалне јединице о обезбеђењу средстава за 

полагање гарантног износа и средстава за учешће у 
трошковима инвестиција, ако му та средства обе-
збеђује политичкотериторијална јединица. 

11. Банка може условити одобрење зајма јем"-
ством по литичкотеритори јалне јединице. 

12. Захтев за зајам, са потребном документаци-
јом, подноси се у четири примерка најближој фи-
лијали Југословенске инвестиционе банке. 

13. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
поднети: 

у I року 30 новембра 1959 године, 
у II року 31 јануара 1960 године, 
у III року 31 марта 1960 године. 

О. бр. 604 
13 јула 1959 године 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 
Претседник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Аугустин Папић, с. р. Хасан Бркић, е. р̂  

611-

На основу чл. 39, 44 и 46 Основног закона с 
заштити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54), Савезна управа за заштиту 
биља објављује 

С П И С А К 

ХЕМИСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
ЗА КОЈА ЈЕ ИЗДАТА ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА 
ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ, А ЧИЈЕ ЈЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАЛО 

Савезна управа за заштиту биља утврђује да 
је престало важење привремених дозвола за став-
љање у промет следећих хемиских средстава за 
заштиту биља: 
1) ))Кирг1кои производи „Сполана" н. п. — Не-

ратовице, ЧСР. Заступник „Сеп-
!га1соштпегсе" — Загреб. Број при-
времене дозволе чије је важење 
престало: 02/3—397/1 од 7 фебру-
ара 1959 године. Објављено под 
ред. бр. 32 Списка хемиских сред-
става за заштиту биља за која је 
издата дозвола за стављање у про-
мет на територији Југославен е 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 7/59); 

2) Рћоз1;ох:п производи Вебезсћ-ГгапкгиИ/Мат. 
Заступник „Интерсервис" — Нови 
Сад. Број привремене дозволе чије 
је важење престало: 02/3—522/57 
од 12 фебруара 1958 године. Објав-
љено под ред. бр. 42 Списка хе-
миских средстава за заштиту биља 
за која је издата дозвола за став-
љање у промет на територији ЈV-
гославије („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 32/58). 

Бр. 02/3—17/10/1 
29 јула 1959 године 

Београд 

Директор 
Савезне управе за заштиту биља, 

инж. Србољуб Тодоровић, с, р, 
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С А Д Р Ж А Ј : 

( ' Страна 
578. Уредба о измени Тарифе пореза на 

промет — — — — — — — — — 873 
579. Уредба о допуни Уредбе о тргови некој 

делатности и трговинским предузећима и 
радњама — — — — — — — — 873 

580. Одлука о давању регреса при куповини 
опреме и резервних делова за потребе 
пољопривреде и шумарства — — — 873 

581. Одлука о давању регреса при куповини 
вештачког ђубрива и средстава за за-
штиту биља за потребе пољоп-ривреде и 
шумарства — — — — — — — — 877 

582. Одлука о давању регреса пр-и продаји 
горива и мазива за потребе пољопривре-
де, шумарства и рибарства — — — — 879 

583. Одлука о давањ-у регреса при продаји 
увезене приплодне стоке — — — — 880 

584. Одлука о давању регреса при продаји 
( индустриских производа за потребе слат-

ководног рибарства — — — — — 880 
585. Одлука о давању регреса за оправке ри-

барских бродова и колара — — — — 881 
586. Одлука о коришћењу средстава аморти-

зације пољопривредних организација за 
учешћа у трошковима инвестиција по 
зајмовима одобреним из средстава Оп-
штег инвестиционог фонда — — — — 881 

587. Одлука о продужењу важења Одлуке о 
минималним заштитним ценама и преми-
јама у 1959 години за говеда, свиње, овце 
и живину одређеног квалитета — — — 881 

588. Одлука в одобравању краткорочне бес-
каматних кредита за увезене сирове 
крупне ноже у 1959 години — — — — 881 

589. Одлука о начину евидентирања прихода 
подложни-х порезу на лични приход гра-
ђана и о посебном начину подношења 
пореских пријава за разрез овог пореза 882 

590. Одлука о одређивању привредних орга-
низација које издвајају допринос из до-
хотка по члану 49 Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација — 884 

591. Одлука о давању зајмова у 1959 години 
из средстава Општег инвестиционог фон-
да за одређене намене — — — — — 8в4 

592. Одлука о измени Одлуке о надлежности 
за одобравање инве стиционих програма 
за објекте од општег интереса за Феде-
ративну Народну Републику Југослав ију 885 

593. Одлука о допуни Одлуке о начину и 
условима обезбеђења страних средстава 
плаћања за финансирање инвестиција 885 

594. Наредба за примену Одлуке о давању 
регреса при куповини опреме и резерв-

.них делова за потребе пољопривреде и 
шумарства — — — — — — — — 885 

595. Наредба за примену Одлуке о давању 
регреса при куповини вештачког ђубри-
ва и средстава за заштиту биља за по-
требе пољопривреде и шумарства — — 887 
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596. Наредба за примену Одлуке о давању 

регреса п^и продаји горива и мазива за 
потребе пољопривреде, шумарства и ри-
барства — — — — — — — — — 888 

597. Наредба за примену Одлуке о давању -
регреса при продаји увезене приплодне 
стоке — — — — — — — — — вЗД 

598. Наредба за примену Одлуке о давању 
регреса при продаји индустриоких прои-
звода за потребе слатководног рибарства 896 

599. Наредба о примени Одлуке о давању 
регреса за греж, предиво и тканине од 
природне свиле — — — — — — 899 

600. Наредба о паушалном износима допри-
носа из личног дохотка лица запослених 
V станбоним заједницама и у стамбеним 
задругама — — — — — — — — 891 

601. Наредба о измени Наредбе о уплаћивању 
појединих врста прихода буџета и фон-
дова на рачуне код Народне банке и ко-
муналних банака — — — — — — 892 

602. Наредба о документацији која се може 
поднети уместо инвестиционог елабората 
за набавку опреме за производњу сокова 
од грожђа — — — — — — — — 892 

603. Наредба о одређивању највиших цена 
камилице у продаји на мало — — — 893 

604. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о коефицијентима за обрачунавање ра-
злике у ценама при увозу и извозу од-
рађених производа и услуга — — — 893 

605. Правилник о утврђивању стабилности 
путничких бродова трговачке морнарице 
ФНРЈ — — — — — — — — — 893 

006. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о стручној опреми потребној за 
стицање одређених звања службеника 
здравствено струке — — — — — 894 

007. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о путним и селидбеним трош.ко-
вима особља Генералне дирекције Јуто-
словенскзих железница и дирекција Ју-
гословен оких железница — — — — 895 

608. Упутство о вођењу евиденција о повре-
дама и обољењима учесника насталим за 
време учешћа у омладински^ радним ак-
цијама — — — — — — — — — 896 

009. XXXIV Конкурс за давање инвестицио-
них зајмова из средстава Општег инве-
стиционог фонда за реконструкцију и 
проширење предузећа која се баве пром-)' 
зводњом воћних сокова — — — — — 898 

010. XXXV Конкурс за давање ин вест-идион и-х 
зајмова из средстава Општег инвести-
ционог фонда за реконструкцију, проши-
рење и изградњу нових фабрика за про-
извод њу4 сточне хране — — — — — 899 

611. Списак хемијских средстава за заштиту 
биља за која је издата привремена до-
звола за стављање у промет на терито-
рији Југославије, а чије је важење пре-
стало — — — — — — — — — 899 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

Издавач: Нппилока установа .Службени чист ФНРЈ" Београд Кпаљевића Марка 9 Понг? фах 226. 
— Директор и одговорим ^пелпик Радован Вукановић Уиипа Краљевића Марка бр. 9. —̂  

Штампа Београдски графички завод, Београд 


