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На основу члана 419 у вези са чланом 189 З а -

кона о радним односима („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 53^57, 26^58, 30^58 и 1^59), .Савезно извршно веће 
доноси 

У Р БГ Д Б У 
О ПОСТУПКУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ТАРИФНИХ ПРА-

ВИЛНИКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

I Основне одредбе 
Члан 1 

Ради обезбеђења јединственог поступања при 
доношењу тарифних правилника са становишта 
услова пословања привредне организације, пове-
ћања продуктивности рада и економичности по-
словања, тарифни прав-илници привредних органи-
зација доносиће се по поступку прописаном овом 
уредбом. 

Поступак за доношење тарифних правилника 
састоји се из припремног поступка и доношења 
тарифног правилника. ' 

Припремни поступак обхвата анализу досада-
шњег пословања привредне организације и пред-
виђања за будуће пословање, а у вези с тим састав-
љање предлога тарифног правилника. 

Доношење тарифног правилника обухвата ње-
гово усвајање од радничког савета и достављање 
општинском народном одбору и синдик ал ном ор-
гану у смислу члана 189 Закона о радним односима. 

Заједно са тарифним правилником органима из 
претходног става достављају се и анализе и подаци 
из припремног постз^гжа, са закључцима радничког 
савета. 

Члан 2 
Резултати припремног поступка за доношење 

тарифних правилника служе радничким саветима 
привредних организација ради доношења тарифног 
правилника. 

Ф 

Члан 3 
Рад,нички савет оцењује податке и анализе к о -

је у припремном поступку израђује управни одбор 
привредне организације на предлог директора, као 
и предлог тарифног правилника. 

Ако раднички савет нађе да су анализе и по-
даци правилно утврђени и да су сагласни са на -
челима ове уредбе, као и да су начела ове уредбе 
правилно примењена и изражена у предлогу т а -
рифног правилника, утврдиће то закључком и при-
ступиће претресању тарифног правилника. 

Ако раднички савет нађе да предлог тарифног 
правилника није у складу са начелима утврђеним 
овом уредбом, донеће закључке и смернице за из -
мену предлога тарифног правилника или за израду 
новог предлога тарифног правилника^ 

Члан 4 
Сматраће ов да тарифни правилник није донет 

по прописаном поступку ако при његовом доноше-
њу припремни поступак није спроведен по ОБОЈ 
уредби. На такав тарифни правилник ће се приме-
нити одредба члана 363 Закона о радним одно-сима. 

Члан 5 
Подаци и анализе утврђени у припремном по-

ступку износе се пред радни колектив истовремено 
са предлогом тарифног правилника у смислу члана 
347 Закона о радним односима. 

Пред радни колектив изнеће се и закључци и 
смернице које раднички савет доноси у смислу чла-
на 3 став 3 ове уредбе. 

Члан 6 
Резултати припремног поступка и подаци на 

основу којих се доносе закључци по тим резулта-
тима служе и општинским већима произвођача од-
носно општинским народним одборима за доношење 
препорука у смислу Уредбе о регулисању односа у 
вези с распела тањем чистим приходом и средствима 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ" , 
бр 14/58, 29/58 и 52/58), као и за доношење општих 
препорука на основу ове уредбе. 

Са резултатима припремног поступка и пода-
цима на основу којих су долети, закључци упознаће 
се општинско веће произвођача по сопственој ики-
цијативи или на предлог комисије за тарифне пра-
вилника из члана 189 став 5 Закона о рад,ним, од-
носим-а. 

Члан 7 
За вршење појединих измена у тарифним пра-

вилирцима не спроводи се припремни поступ-ак од-
ређен овом уредбом. 

Савет општинског народног одбора надлежан 
за рад и радне односе решава да ли су у питању 
поједине измене или опште измене тарифног пра-
вилника. 

II Припремни поступак 
Члан 8 

У припремном поступку за доношење тарифног 
правилника и при изради предлога тарифног пра -
вилника управни одбор привредне организације и з -
вршиће анализу пословања привредне организације 
и утврдиће главне елементе укупног прихода, до-
ходак и његову расподелу, а нарочито: 

1) чист приход привредне организације и осно-
ве чистог прихода у смислу Уредбе о регулисању 
односа у вези са расло лагањем чистим прихо,дом 
и средств,има привредних организација; 

2) распоред чистог прихода на личне дохотке 
радника и фондове у апсолутном износу и у про-
центу, као ^и укупан износ фондова; 

3) обавезе из фондова привредне организације; 
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4) део фондова који је привредна организација 
,издвојила као своје учешће у трошковима инвести-
ција , као гарантни износ и сл. при закључивању 
уговора о зајмовима и кредитима; 

5) просечни износ исплаћеног личног дохотка 
по раднику и по категоријама стручне спреме; 

6) просечни износ тарифног става, н а ј н и ж и и 
на јвиши износ тарифног става и просечне тарифне 
сте зове по категоријама стручне стреме; 

7) однос просечног тарифног става по раднику 
пре^а просечном минималном личном дохотку; 

8) остварено просечно пребацивање норми рад -
ног учинка у привредној организацији, број и про-
центуално учешће радника ко ји раде по норми; 

9) укупан број радника у привредној организа-
цији и броЈ радника гго категоријама стручне 
опреме; 

10) укупан број радник места у привредној ^ ор-
ганизацији и број редних места по категоријама 
стручне спреме. 

Податке из претходног става привредна орга-
низација исказује за протекле три године, и то за 
сваку годину посебно, не узимајући у обзир годину 
у којо ј се доноси тарифни правилник. Изузетно, по-
датке из тач. 3 и 4 претходног става привредна ор-
ганизација исказује за протеклу годину. 

Поред тога, податке из става 1, засноване на 
предлогу тарифног правилника и привредног п л а -
на, привредна организација исказу је и за текућу 
годину ако се тарифни правилник доноси у првој 
половини године, односно за идућу годину ако се 
тарифни правилник доноси у другој половини го-
дине. . I 

Спи подаци који се заснивају на предвиђањима, 
посебно ће се образ ложити. 

Члан 9 
Побаци из претходног члана подносе се р а д -

имиром савету заједно са предлогом тарифног пра -
вилника, који о њима расправља у смислу члана 3 
ове уредбе. Раднички савет ће при расправљању 
посебно ценити како ће предложени тарифни п р а -
вилник утицати она пословање привредне организа-
ције и посебно обратити п а ж њ у на реалност чистог 
прихода за текућу односна идућу годину, остварење 
'чистог пр,ихода повећаном продуктивношћу рада и 
снижењем трошкова пословања, однос између ф о н -
дова и личних доходака, предвиђени распоред ч и -
стог прихода на поједине фондове у односу на по-
требе, могући утицај тарифног правилника на цене 
производа односно услуга, реалност норми у усло-
вима које пружа предложени тарифни правилник, 
као и друга питања о којима мора водити рачуна 
добар привредник пре него што се одлучи на доно-
шење новог тарифног правилника. 

Раднички савет ће донети закључке односно 
смернице о нормама радног учинка и о другим н а -
чинима за награђиван^ радника, као и о потребном 
броју радних места и о односима између тарифних 
ставова појединих радних места. 

Раднички савет заузеће став и о томе колико 
Је предлог тарифног правилника привредне органи-
зације у складу са споразумом о општим основима 
и мерилима за утврђивање личних доходака р а д -
ника привредних организација (тарифни споразум). 

Члан 10 
По свим чињеницама из претходног члана, као 

и по осталим питањима која сматра значајним за 
доношење тарифног правилника, раднички савет 
ће донети закључак поступајући са пажњом доброг 
п р и в р е д н и к . 

У записник, који се води по важећим пропи-
сима, поред закључака радничког савета уносе се и 
издвојена мишљења појединих чланова радничког 
савета, ако то они траже РЈ ли ако претседник сма^ 
тра да је примедба важна за одлучивање. 

ч 
Приликом 'одлучивања о питањима из става 1 

овог члана раднички савет ће доносити закључке и 
-по начелима Уредбе о регулисању односа у вези са 
расло лагањем чистим приходом и средствима п р и -
вредних организација. 

Ч л а н 11 
Закључци радничког савета КОЈИ се доносе у 

смислу члана 3 став 3 ове уредбе објављују ее рад -
ном колективу на уобичајен начин у року од три 
дана после доношења ових закључака . 

Закључци стоје на увиду радницима онолико 
времена колико одреди раднички савет, а н а ј м а њ е 
осам дана. 

Примедбе ко је ставе поједини радници у року 
из претходног става, морају се расправити на сед-
ници радничког савета на којој се доноси тарифни 
правилник. 

III Доношење тарифних правилника 
Члан 12 

На основу резултата припремног поступка рад-
нички савет доноси т а р и ф н и правилник. 

Ако је раднички савету поступај ући по члану 3 
став 2 овд уредбе, донео тарифни правилник, д у ж а н 
је пре доношења одлуке о тарифном правилнику 
закључком утврдити да ј е поступљено по члану 10 
ове уредбе. 

Ако је раднички савет, поступа ју ћи по члану 
2 став 3 ове уредбе, донео закључке и смернице за 
измену предлога тарифног правилника или за из -
раду новог предлога, утврдиће пре доношења т а -
рифног правилника да ли је поступљено по њего-
вим закључцима и смерницама. 

Члан 13 
По доношењу тарифног правилника, привредна 

организација доставља општинском народном од-
бору односно комисији за тарифне правилнике и 
синдикалн,ом органу тарифни правилник, анализе 
и податке припремног поступка, з акључке из прет-
ходног члана и записнике са седница радничког 
савета на којима је расправљаш) о резултатима при-
премног поступка и на којима је донет тарифни пра -
вилник. Предузећа која производе за одређене по-
требе Јутословенске народне армије достављају уз 
тарифни правилник и претходно прибављено ми-
ш љ е њ е Државног секретаријата за послове народне 
одбране о тој документаци ја 

Ако привредна организација уз тарифни пра-
вилник не достави документацију из претходног 
става, сматраће се да т а р и ф н и правилник није до-
стављен општинском народном одбору односно син-
дикалном органу. 

Члан 14 
Неће се сматрати, по правилу, да је раднички 

савет поступио са пажњом доброг привредника на-
рочито: 

1) ако у распореду чистог прихода без основа-
них разлога измени однос између фондова и личних 
доходака на штету фондова; 

2) ако поједине видове награђивања, нарочито 
награђивање по радном учинку (норми), предвиђене 
у новом тарифном правилнику ни!е ускладио са 
тарифним ставовима; 

3) ако смањује способност акумулације привред-
не организације; 

4) ако је у новом тарифном правилнику без о-
снова повећао тарифне ставове односно личне до-
хотке по другим основима иако је привредна орга-
низација по завршном рачуну остварила доходак 
односно чист приход само у висини минималних 
личних доходака или умањених тарифних ставова; 

5) ако ј е у новом тарифном правилнику одредио 
тарифне ставове несразмерно веће од ранијих та-
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рифних ставова, а то не п р е с т а в љ а неопходну ко-
рекцију постојећих нед остатака; 

6) ако би привредна организација због висине 
тарифних ставова у новом тарифном правилнику 
могла доћи у ситуацију да примењује чл. 218 и 220 
Закона о радним односима односно чл. 56 и 68 За -
кона о средствима привредних организација, а то 
не би било изазвано објективним чиниоцима; 

7) ако предвиђање пораста чистог прихода није 
засновано на порасту продуктивности рада, еконо-
мичности пословања и провереним објективним чи-
њеницама; 

8) ако при доношењу тарифног правилника не 
поступи по начелима Уредбе о регулисању односа 
у вези са располагањем чистим приходом и сред-
ствима привредних организација. 

IV Друштвени надзор 
Члан 15 

Кад комисија за тарифне правилнике општин-
ског народног одбора претреса тарифни правилник, 
претреса у исто време и документацију прилог "гну 
уз тарифни правилник. 

Комисија из претходног става дужна је доста-
вити општинском већу произвођача тарифни пра-
вилник са документацијом ако нађе да тарифни 
правилник није у складу за пезултатима припрем-
ног поступка, као и кад то затражи општинско веће 
произвођача. Ако се ради о питањима од општег 
значаја, тарифни правилник ће се по захтеву прет-
с е д н и к општинског народног одбора изнети пред 
оба већа општинског народног одбора. 

Члан 16 
Општинско веће произвођача односно општин-

ски народни одбор може доносити препоруке ко-
јима се упућује привредна организација да поступа 
са пажњом доброг привредника, ако сматра да по-
стоје случајеви из члана 14 ове уредбе или да није 
покупљено по начелима Уредбе о регулисању од-
носа у вези са располагањем чистим приходом и 
срздствима привредних организација, као и препо-
руке да тарифне ставове и друге основе за награ-
ђиван^ усклади са својим могућностима и потре-
бама. 

Члан 17 
Закључци и препоруке општинског већа про-

извођача односно општинског народног одбора оба-
везни су за комисију за тарифне правилнике оп-
штинског народног одбора. 

Члан 18 
Ако општинско веће произвођача сматра да у 

току припремног поступка односно у току доног 
шења тарифног правилника рад радничких савета 
треба усмерити на придржавање одредаба ове уред-
бе и Уредбе о регулисању односа у вези са распо-
лагањем чистим приходом и средствима привредних 
организацита, може у том погледу долосити начел-
не препоруке. 

Члан 19 
Ако привредна организација сматра да се на-

челне препоруке општинског већа произвођача не 
могу применити на њено пословање и на њене од-
носе или да би применом препоруке био отежан 
њен положај, може тражити од среског већа про-
извођача да заузме став по тим препорукама. 

Члан 20 
Поступак утврђен по чл. 15 и 16 ове уредбе има 

се спровести у роковима одређеним у члану 189 За -
кона о радним односима. 

Члан 
Ако дође до примене члана 360 Закона о рад-

ним односима, среско арбитражно веће дужно је 
приликом доношења одлуке узети у обзир резул-
тате припремног поступка и препоруке. 

Члан 22 
Ако веће про"извођача, приликом разматрања 

периодичних извештаја и завршног рачуна у сми-
слу Уредбе о регулисању односа у вези са расло ла-
гањем чистим приходом привредних ооганизацита, 
дође до закључка да су настали или могу настати 
теж:и губици за привредну организацију због тога 
што се показало да тарифни правилник није донет 
са пажњом доброг привредник , може доносити 
препоруке за отклањање уочених недостатака. 

У овом случају примењиваће се одговарај^/ће 
одредбе Уредбе о регулисању односа у вези са ра-
сполагањем чистим приходом и средствима привред-
них организација. 

Члан 23 
За привредне организације које по одредбама 

члана 189 став 6 Закона о радним односима достав-
љају тарифни правилник уместо општинском на-
родном одбору републичком извршном већу, дру-
штвени надзор по одредбама ове уредбе вршиће ре-
публичко веће произвођача односно комисија коју 
оно одреди. 

V Прелазне и завршне одредбе 
Члан 24 

У 1959 и 1960 години привредна организација се 
не мора придржавати чл. 3 и 11 ове уредбе, нити ће 
примењивати одредбу члана 8 став 2 ове уредбу 
него у тим годинама податке исказује за једну од-
носно две протекле године. 

Новоосноване привредне организације подносе 
податке из претходног става према свом привред-
ном плану. 

Члан 25 "" 
Ако су предлози тарифних правилника до дана 

ступања на снагу ове уредбе поднети радничким са-
ветима, задржаће се њихово изношење на седницу 
радничког савета до окончања припремног поступка 
по одредбама ове уредбе. 

Ако су тарифни правилници до дана ступања 
на снагу ове уредбе достављени комисији за тари-
фне правилнике општинског народног одбора, ко-
мисија ће вратити тарифне правилнике привред-
ним организацијама ради спровођења припремног 
поступка. 

Члан 26 
Ова уредба не односи се на привредне органи-

зације које допринос из дохотка привредних орга-
низација плаћају у паушалном износу. 

Члан 27 
Секретару ат Савезног извршног већа за рад 

може, по потреби, донети ближе прописе за спро-
вођење ове уредбе и прописати начин за искази-
вање тарифних ставова у тарифним правилницима. 

Члан 28 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 40 
10 фебруара 1959 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног изврсног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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90. 

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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 

НА ДОХОДАК 

Члан 1 
У Уредби о порезу на доходак („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 18/56 и 16/58) члан 5 брише се. 

Члан 2 
Члан 6 меи^ се и гласи: 
„Стопе пореза на доходак одређују се савезним 

прописима." 
Члан 3 

У члану 61 бришу се речи: „приходи од па-
тената". 

Члан 4 
У члану 118 став 1 мења се и гласи: 
„Порез ва доходак у проценту од бруто прихода 

плаћа се: 
1) на приходе од добитака при опкладама- и 

другим играма на срећу; 
2) на приходе заступника Југословенске лутрије 

од продаје срећем , као и на приходе грађана који 
нису заступници Југословенске лутрије од продаје 
срећака других пр^ређивача; 

3) на приходе повереника осигурања Државног 
сент ур авај ућег завода који са тим заводом нису у 
радном односу; 

4) на приходе од провизија пословних агената и 
повереника издавачких предузећа које они остваре 
продајом издања тих предузећа и прикупљањем 
огласа за објављивање у тим издањима, ако ти 
агенти и повереници нису у радном односу са од-
носним издавачким предузећем; 

5) на. приходе транспортних и обалских радника 
и на приходе других лица, који врше утовар, исто-
вар и пренос робе. претежно употребљавајући соп-
ствену телесну снагу, привредним, друштвеним и 
другим организацијама, државним органима и уста-
новама, ако нису у радном односу са тим организа-
цијама, органима и установама и ако не плаћају 
порез у сталном (фиксном) износу; 

6) на приходе од превозничке делатности као 
споредне делатности у пољопривреди; 

7) на приходе од рада на парче (рад на „сиц") у 
кући радника, које та лица остваре ,од привредних, 
доуштвених и других организација, државних ор-
гана и установа, са којима нису у радном односу; 

3) на приходе које остваре сабирани отпадака^ 
кад отпатке продају привредним организацијама са 
ко-јима нису у радном односу " 

Члан 5 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ" 

Савезно извршно веће 

Р, п. бр. 17 
31 јануара 1959 године 

Београд 

Замењује 
- Претседник Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

91. 

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

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

Члан 1 
У Уредби о порезу на промет („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 55/53, 55/54, 54/57 и 16/58) у члану 2 став 
2 мења се и гласи: 

„Народне републике могу увести порез на про-
мет који ће се наплаћивати од индивидуалних про-
извођача дувана и хмеља." 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 16 
51 јануара 1969 године 

Београд 
Замењује 

Претседник^ Републике 
, Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

92. 

На основу одељка I I Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), а у вези са чланом 3 Уредбе 
0 порезу иа промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 
55/53, 55/54, 24/57 и 54/57), Савезно извршно веће 
доноси 

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

Члан 1 
У Тарифи пореза на п о с ј е т (..Слуубечи лист 

ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 56/56, 1/57, 
13/57, 19/57, 24/57, 31/57, 54/57, 3/58, 16/58, 29/58, 39/58 
и 1/59) у делу А Тарифе врше се следеће измене: 

1. У тар. броју 66 у тачки 2 уместо пореске сто-
пе „38%" ставља се „30°/о". 

2. У тар. броју 74 под б) уместо пореске стопе 
„48%" ставља се „40%". 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 42 
10 фебруара 1959 године 

Београд 
Замењује . 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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93. 

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

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ДР-
ЖАВНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНОСТРАНЕ 

ПОСЛОВЕ 

Члан 1 
За службенике Државног секретаријата за ино-

стране послове устаноељава се -посебан додатак на 
службу у износу од 1.000 до 8.000 динара месечно. 

Одредбе ове уредбе не односе се на државне 
пот секретаре у Државном секретариј ату за иностра-
не послове, за службенике у звању амбасадора и на 
помоћнике државног секретара. 

Члан 2 
Висина посебног додатка у границама из прет-

ходног члана одређује се према значају положаја, 
степену стручних квалификације и условима рада 
на појединим рад-ним местима. 

Члан 3 
Према значају положаја односно значају диило-

матско-конзуларних звања припада посебан дода-
так службеницима, и то: 

Динара 
1) на положају начелника одељења, опу-

номоћеног министра, помоћника начелника 
одељења и шефа одређеног отсека — — до 8-000 

2) у звању саветника —, — — — до 6.000 
3) у звању I секретара — — — — до 5.000 
4) у звању II секретара — — — — до 4 000 

5) у осталим дип лом атско - конзул ар ним 
звањима, као и приоравницима за звања ата-
шеа — — — — — — — — — — д о з 000 

До износа из претходног става може се одре-
дити посебан додатак и управним службеницима 
КОЈИ имају одговарајућа звања и који раде на рад-
ним местима истог значаја. е 

Члан 4 
Канцелариским службеницима одређује се посе-

бан додатак према звањима која се установљавају 
на основу члана 402 став 1 тачка 3 Закона о јав-
ним службеницима, и то: Кј 

Динара 
месечно 

1) службеницима I класе — — — до 5.000 
2) службеницима II класе — — — до 4.000 
3) службеницима I I I класе — — — до 3.009 
За остале канцелариске и друге управне и ра-

чуноводствене службенике установљава се посебан 
додатак до 3.000 динара месечно, према степену 
з н а м . страних језика и дактилографије. 

Службеницима из претходног става који врше 
од рс лане послове тод посебним условима рада и 
радиотелеграфистима одређује се посебан додатак 
у износу до 5.000 динара месечно. 

Члан 5 
Упутство за спровођење ове уредбе издаје, по 

потреби, Државни секретару ат за иностране по-
слове у сагласности са Секрет ари јатом Савезног 
извршног већа за општу управу, 

Чјлан 9 
Ова уредба ступа на снагу датом објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аћ е се од 
1 фебруара 1959 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 20 
31 јануара 1959 године 

Београд 

Замењује 
Претседник Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

94. 

На основу чл. 72 и 161 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ КА-

БИНЕТА ПРЕТСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 

Члан 1 
За службенике Кабинета Претседника Републи-

ке установљава се посебан додатак у износу до 8 ОСО 
динара месечно. 

Члан 2 
^Висина дод,атка одређује се према природи, те-

жини и значају посла, као и према стручној спреми 
и личном залагању службеника, и то: 

Динара 
1) за шефа Протокола Претседник^ Ре-

публике, шефа Канцеларије ордена, начел-
ника одељења и службенике на одговарају-
ћим положајима — — — — — — — до 8 000 

2) за шефове стручних отсека и рефе-
рента са високом стручном опремом — — до 6 000 

3) за референте оа вишом и средњом 
стручном спремом који раде на пословима за 
које се тражи посебно стручно знање или 
знање страних језика — — — — — до б.ООО 

4) за службенике који раде на рачуно-
водственим и канцелариским пословима — до 4.000 

5) за службенике који раде калиграфске 
послове у Канцеларија ордена — — — до 5 000 

Члан 3 
Службенику који се преузима из друге службе, 

а који је имао посебан додатак у износу већем од 
износа предвиђеног у претходном члану, може се 
одредити посебан додатак у дотадашњем износу. 

Члан 4 
Изузетно од члана 39 Уредбе о платама технич-

ког особља и помоћних службеника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 7/58 и 44/58), посебни додатак за 
помоћне службенике Кабинета који поред редовне 
дужности раде и на другим одређеним пословима, 
може износити до 4.000 динара месечно- „ 

Члан 5 
Решење о додељивању посебног додатка до из-

носа прописаних овом уредбом, доноси генерални 
секретар Претседник^ Републике. 
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Члан в 
Службени цима Кабинета Врховног команданта 

оружаних снага ФНРЈ уместо армијског додатка по 
Уредби о арапском додатку грађанских лица на 
служби у ЈНА („Службени војни лист", бр. 14/58) 
припада посебан додатак по одредбама ове уредбе. 

Одредба претходног става односи се и на по-
моћне службенике. 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аћ е се од 
1 фебруара 1959 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 21 
81 јануара 19'59 године 

Београд 
Замењује 

Претседник а Републике 
Потпретс едник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р, 

95. 

На основу члана 92 став 1 Закона о органима 
унутрашњих послова („Службени лист ФНРЈ", бр. 
80/50), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ЗВАЊИМА И ПЛАТАМА 

СЛУЖБЕНИКА ОРГАНА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Члан 1 
У Уредби о звањима и платама службеника ор-

гана унутрашњих ш е лова (.,Службени лист ФНРЈ", 
бр. 7/58) у члану 18 став 1 уместо: „16.700 (в.000)" 
ставља се: ,.8 000'\ 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

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

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 28 
81 јануара 1959 године 

Београд 
Замењује 

Претседник Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

96. 

На основу чл. 68 и 287 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПОЛОЖАЈНИК ПЛА-
ТАМА СЛУЖБЕНИКА ПРОСВЕТНИХ УСТАНОВА 

Члан 1 
У У^редби о иоложајним платама службе : :ка 

просветних установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
15/58) члан 2 Мења се и гласи: 

„Положајне плата службеника у просветним 
установама према звању износи месечно, и то: 

Звање Динара 
1) васпитач, учитељ, учитељ прак-

тичне наставе, стручни учитељ: 
а) без положеног стручног испита 2 500 
б) са положеним стручним испи-

том до ХП платног разреда — 3 500 
в) са положеним стручним испи-

том од XI до УП платног ра-
зреда — — — — — — 5 000 

2) наставник: 
а) без положеног стручног испита 3 500 
б) са положеним стручним испи-

том до XI платног разреда 4.500 
в) са положеним стручним испи-

том од X до VI платног ра-
зреда — — — — — — 6 000 

8) професор: 
а) без положеног стручног испита 4 500 
б) са положеним стручним испи-

том до IX платног разреда — 5 500 
в) са положеним стручним испла-

том од УШ до IV платног ра-
зреда — — — — — — 7.000 

4) предавач више школе — — — 7.000 
б) професор више школе: 

а) у У П и VI платном разреду — 8.000 
б) у V, IV и III платном разреду 10 000 

6) асистент: 
а) у ХИ и XI платном разреду 5.000 
б) од X до IV платног разреда — 6 000 — 8 000 

7) лектор и предавач: 
а) у IX и УШ платном разреду 6.000 
б) од VII до IV платног разреда 7.000 — 9 000 

8) доцент — — — — —- — — 10.000 
ванредни професор — — . — — 13.000 

ТО) редов НР: професор — — — — 15.000 
Службеницима у звању под 1, 2 и 3 ако раде на 

факултету, високој школи у рангу факултета или 
^уметничкој академији, положај на плата предвиђе-

на у претходном ставу повећаће се за 1.000 динара." 

Члан 2 
Члан 3 мења се и гласи: 
„Службеницима из члана 2 ове уредбе који се 

налазе на положајима, повећава се положајне плата 
која им припада према звању, и то месечно за: 

Положај Динара 
1) управитеља (управника!) устано-

нове за претише леко васпитање 1.000 — 4 000 
2) управника дечјег дома, дома уче-

ника у привреди, ђачког интерна-
та, завода (дома, интерната) за 
специјално васпитање — — — 1.000 — 4 000 

8) управитеља (директора) школе за 
обавезно опште образовање, шко-
ле за специјално васпитање — 1.000 — 4.000 

4) управитеља (директора) школе уче-
ника у привреди — — — — 1.000 — 4 000 

5) директора школе са практичном 
обуком — — — — — — — 1.500 — 5.000 

6) директора ниже уметничке школе 1.000 — 4.000 
7) директора мајсторске школе — 2.000 — 4 000 
8) директора средње стручне школе, 

средње школе за опште образо-
вање (гимназије), средње школе за ^ 
образовање наставног кадра — 2.000 — Б.ОСО 
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Положај Динара 
9) шефа отсека стручне школе — — 1.500 — 3.000 

10) шефа радионице или радилишта 
х стручне школе са најмање три 

учитеља практичне наставе — — 1.000 — 3.000 
11) помоћника директора школе са 

сложеном унутрашњом организа-
цијом које одреди републички са-
вет надлежан за школство — 1.000 — 3.000 

12) управитеља домаћичке женске 
стручне школе, школе за пољо-
привредне произвођаче — — 1.000 — 4.000 

13) директора више школе — — З.ООО — 6.000 
14) ш е ф а отсека више школе — — 2.000 — 3 000 
15) управника универзитетске и ф а -

култетске установе (института, за -
вода, семинара), ако је статутом 
универзитета односно факултета 
предвиђена као самостална уста-
нова и ако има програм и кадрове 
који стално остварују та ј про-

" грам — — — — — — — 1.000 — 3.000 
16) шефа катедре факултета, високе 

школе у рангу факултета — — 2.000 — 3.000 
17) шефа самосталнот отсека на ф а -

култету — — — — — — — 3.000 
Службеницима на положају управитеља (дирек-

тора) школе за обавезно опште образовање и школе 
ученика у привреди припада повећање п о л о ж а ј н е , 
плате до 5.000 динара (члан 3 под 3 и 4) ако школа 
има преко 20 одељења. Повећање положајне плате 
до 5.000 динара месечно може се одредити и слу-
жбеницима на положају управитеља школе за спе-
цијално васпитање." 

Члан 3 
Члан 5 мења се и гласи: 
„Службеницима на положају продекана ф а к у л -

тета, проректора уметничке академије, директора 
(декана) високе школе у рангу факултета, декана 
факултета, декана уметничке академије, прорек-
тора универзитета, ректора универзитета и ректора 
уметничке академије припада положајне плата 
према положају, и то месечно за : 

Положа ј 4 - Динара 
1) продекана факултета, проректора 

академије која није у саставу у -
метничке академије — — — — 18.000 

2) директора (декана) високе школе 
у рангу факултета, декана ф а -
култета, декана академије у са-
ставу уметничке академије, р е к -
тора академије која није у са-
ставу уметничке академије — — 20.000 

В) проректора универзитета — — 20.000 
4) ректора универзитета, ректора у-

метничке академије која у свом 
саставу има Више академија — 22.000." 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу даном об ј ављиван^ 

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

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 24 
81 јануара 1959 године 

Београд 

97. 

На основу члана 224 став 1 Закона о 5азнмм 
службеницима („Службени лист ФНРЈ" , бр." 53;57, 
44/58 и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
0 ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПОЛОЖАЈНИК ПЛА-

ТАМА СУДИЈА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА 

Члан 1 
У Уредби о положа ј ним платама судија и ј ав -

них тужилаца („Службени лист ФНРЈ", бр. 15'58), 
члан 3 мења се и гласи: 

„Положајна плата претседник^ судова, судија, 
јавних тужилаца и њихових заменика износи ме-
сечно, и то: 

З в а њ е Динара 
1) судија среског суда и заменик 

среског јавног тужиоца — — 8.000 

2) претседник среског суда и сре-
ски јавни тужилац — — — 9.000 — 12.000 

8) судија окружног редовног к 
окружног привредног суда х 
заменик окружног јавног ту-
жиоца — — — — — — — 10.000 . 

4) претседник окружног редовног и 
окружног привредног суда х 
окружни јавни тужилац — — 12.000 — 14 000 

8) претседник окружног суда ЈС 
окружни Јавни тужилац у седе-
шту врховног суда — — — — 15.000 

6) судија републичког врховног су-
да и Врховног суда АП Војво-
дине, судија вишег привредног 
суда н заменик републичког од-
носно покрајинског јавног ту-
жиоца — — — — — 15.000 

7) претседник вишег привредног 
суда — — — — — — — 17.000 — 16 000 

8) судија Врховног привредног су-
да и заменик савезног Јавно? 
тужиоца — — — — —" — 18.000 

9) судија Савезног врховног суда 
и одређени заменик савезног 
јавног тужиоца — — — 22.000." 

Члан 2 
У члану 4 уместо: „28.500" ставља се: „15.000". 

Члан 8 
Ова уредба ступа ка снагу даном об јављиван^ 

т „Службеном Листу ФНРЈ", а примењив аћ е се од 
1 фебруара 1959 године 

Савезно извршно веће 

Р, п. бр. 18 
81 јануара 1959 године 

Београд 

Замењује 
Претоедника Република 

Потпретоедник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, е. р, 

Замењује 
П р е т с е д н и к Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 
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93. 

На основу чл. 161 и 275 Закона о јавним слу-
жбеници!^ („Службени лист ФНРЈ", бр. 68/57, 44/58 
и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ 
СЛУЖБЕНИКА УСТАНОВА У ОБЛАСТИ 

НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 1 
У Уредби о посебном додатку службеника уста-

нова у области нуклеар-не енергије („Службени лист 
ФНРЈ11, бр. 45/58) у члану 2 став 1 мења се и гласи: 

„Службеницима установа из члана 1 ове уредбе 
припада посебан месечни додатак, и то: 

Динара 
1) научним оаввтницима, вишим на-

учним сарадницима и научним сарадни-
Цима — — — — — — — — — до 8.000 

2) вишим стручним сарадницима, а-
систентима и стручним сарадницима — до 7.500 

3) техничким сарадницима, препара-
торима, лаборантима и помоћним лаба-
рантима — — — — — — — — до 6.200 

4) осталим ел уџбеницима — — — до 3.000." 
Члан 2 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 
У „Службеном лиоту ФНРЈ", а примењиваће се од" 
1 јануара 1059 године. 

Савезно извршно веће 

Р. л. бр. 25 
11 јануар-а 1069 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Иотпретседник 

Савезног извршног већа, 
Вдвард Кардељ, с. V-

99. 

На основу члана 161 Закона е јавним службе-
н и ц а ^ („Службени лист ФНРЈ", бр. 58/67, 44/58 и 
1/59 ,̂ Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЦА-

РИНСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 1 
За службенике царинске службе установљава 

се посебан додатак у износу до 6.000 динара ме-
сечно, и то: 

1) за службенике који искључиво непосредно 
раде на оперативним пословима прегледа и цари-
њења робе; 

2) за службенике који организују и контроли-
шу царинску службу на терену. 

Одредба претходног става односи се и на слу-
жбенике ревизионе службе Управе царина, као и 
на управнике царинарница и њихове помоћнике. 

Члан 2 
Ближе одредбе о одређивању посебног додатка 

до износа из претходног члана прописује Управа 
царина у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за општу управу, водећи рачуна о 

врсти послова које службеници врше и условима 
рада на појединим радним местима. 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

Г „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
фебруара 1959 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 18 
81 јануара 1969 године 

Београд 
Замењује 

П р е т с е д н и к Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, ^ 
Едвард Кардел^ с. р. 

100. 

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

У Р Е Д Б У 

О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА САНИТАРНЕ 
ИНСПЕКТОРЕ 

Члан 1 
Главним санитарним инопекторима, шефовима 

санитарних инспектората, санитарним инспекторима 
и помоћним санитарним инспекторима, шефовима 
отсека односно референтима за послове санитарне 
инспекције у општинама које немају санитарни 
инспектора^ као и службеницима са медицинском 
спремом у органима управе, припада поред основне 
И положајне плате и посебан додатак по одредбама 
еве уредбе. 

Службеници санитарне инспекције из претход-
ног става имају право на посебан додатак ако су 
постављени на те дужности као редовни службе-
ници и ако имају стручну спрему предвиђену Одлу-
ком о стручној спреми службеника санитарне ин-
спекције („Службени лист ФНРЈ" , бр. 8/58). 

Члан 2 
Висину посебног додатка главним санитарним 

инопекторима, шефовима санитарних инспектората, 
санитарним Инопекторима и помоћним санитарним 
инспекторима општинских, среских и републичких 
санитарних инспектората, као и шефовима отсека 
и референтима за послове санитарне инспекције у 
општинама које немају санитарни инспектора^ про-
писује републички савет за народно здравље у гра-
ницама од 15% до 80% од основне и положајне 
плате, према тежини и значају функције и условима 
рада. 

Решења о одређивању појединим службеницима 
посебног додатка у границама које се пропишу, до-
носи старешина надлежан за постављење. 

Члан 3 
Главним санитарним инспекторима, санитарним 

инспеа "орима и помоћним санитарним инепекторима 
Савезног санитарног инспектооата припада посебан 
додатак у висини од 15% до 30% од основне и по-
ложа јне плате. 

Висину посебног додатка у границама из прет-
ходног става за поједине функције одрешује Секре-
тари јат Савезног извршног већа за народно здрав-
ље, у сагласности са Секоетаријатом Савезног из-
вршног већа За општу управу. 
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ЧланЧ 
Службеницима са високом медицинском спремом 

запосленим у органима управе надлежним за посло-
народног здравља, као и у управним установама 
делокругом из области народног здравља припада 

посебан додатак у висини 15% до 30% од основне 
ц положајне плате, под условима да се накнадно 
Оспособе за рад на организационим пословима. 

Висину посебног додатка у границама из прет-
ходног става за поједина места односно функције 
прописује за савезне службенике — Секретару ат 
Савезног извршног већа за народно здравље у са-
гласности са Секретариј атом Савезног извршног 
већа за општу управу, односно републички савет за 
народно здравље за остале службенике. 

Члан 5 
Упутства за спровођење ове уредбе издаје, по 

потреби, Секретари јат Савезног извршног већа за 
народно здравље у сагласности са Секретару атом 
Савезног извршног већа за општу управу. 

Члан 6 " 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

Г „Службеном листу ФНРЈ", а примењивао се од 
фебруара 1959 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 19 
81 јануара 1959 године 

Београд 

Замењује 
Претседник Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

101. 

На основу члата 161 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 58/57, 44/56 и 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПОСЕБНОМ ДОДАТКУ ЗА ДЕВИЗНЕ 

ИНСПЕКТОРЕ 

Члан 1 
За девизне инспекторе установљава .се посебан 

додатак до износа од 6 000 динара месечно. 

Члан 2 
Посебан додатак припада девизним инспекто-

рима који су у том својству провели: 
Динара 
месечно 

1) до 2 године — — — — — 3.000 
2) преко 2 до 4 године — — — — 4.000 
3) преко 4 до б година — — — — 5.000 
4) преко 6 година — — — — — 6.000 
Девизном инспектору који је у девизни инспек-

тор ат премештен из неког другог инспектората, 
време проведено у инспекторату из кога је преме-
штен рачуна се у време из претходног става за од-
ређивање посебног додатка у инспекторату у који 
је премештен. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија одредиће које се службе у државној упра-
ви, установама са самосталном фин,ансирањем, при-
вредним организацијама и сл. изједначе!у са слу-

жбом у девизном инопекторату у погледу призна-
вања стаж-а из става 1 овог члана. 

\ 
Члан 3 

Посебан додатак из претходног члана. припада 
девизним инспекторима: 

1) ако имају стручну спрему предвиђену одред-
бама чл. 2—4 Правилника о стручној опреми деви-
зних инспектора („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/54); 

2) ако су постављени за девизне инспекторе 
према одредби члана 8 Уредбе о девизној инспек-
цији („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/53). ^ 

Члан 4 
Девизном инспектору који је дужан полодсити 

стручни испит из члана 3 Правилника о стручној 
допреми девизних инспектора припада за време док 
не положи одговарајући иЈпит, посебан додатак у 
износу од 50% од износа одређеног у члану 2 ове 
уредбе. 

Члан 5 
Решењем о постављењу за девизног инспектора 

одређује се и висина посебног додатка из члана 2 
ове уредбе. 

Члан 6 
Упутства за спровођење ове уредбе издаје по 

потреби савезни -Државни секретариЈат за послове 
финансија, у сагласности са Секретар^ атом Саве-
зног извршног већа за општу управу. 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу дамом објављивање 

Т,, Службеном листу ФНРЈ", а примењивана се од 
фебруара 1959 године. 

Савезно извршно веће 

Р, п. бр. 14 
81 јануара 1969 године 

Београд 
Замењује 

Претседник^ Републике 
Пот претседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, о. р. 

102. 

На основу чл. 71 и 72 Закона о јавним службе-
ницима (^Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

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

ОСОБЉА И ПОМОЋНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан I 
У Уредби о платама техничког особља и по-

моћних службеника („Службени лист ФНРЈ", брV 
7/58 и 44/58) члан 6 мења се и гласи: 

„Особљу запосленом на пословима одржавања 
и другим техничким пословима (члан 2 тачка 1) 
плата се одређује у месечном износу, према степену 
квалификације, и. износи: 

1) за лица са квалификацијом висококвалифи-
кованог радника — 15 400, а са повишицама плате 
— до 20 000 динара: 

2) за лица са кв-члификзцијом квалификованог 
радника — 11.700, а4 са повишицама плате — до 
15.600 динара; 
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3) за лица са квалификације^ полуквалИфико-
ваног радника — 9.600, а са повишицама плате — 
до 11.900 динара; 

4) за лица без квалификације — 8.600, а са по-
вишицама плате — до 10.700 динара." 

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

дине проведене у служби у истој квалификаци је 
Повишица плата има пет, и оне износе: 

1) за лица са квалификацијом висококвалифи-
кованог радника — прве четири повишице по 900, 
а пета 1 000 динара; 

2) за лица са квалификацијом квалисћикованог 
радника — прва пов'ишица 700, а остале по 800 
динара; 

3) за лица са квалификацијом полуквалифико-
ваног радника прве две повишице по 400, а остале 
по 500 динара; 

4) за лица без квалификације — прве четири 
повишице по 400, а пета 500 динара." 

Члан 3 
У члану 10 став 1 мења се и гласи: 
„Послови из претходног члана распоређују се 

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

Група послова Динара 
I 96 

II 85 
III 78 
IV 70 
V 62 

VI 55 
VII 50 

VIII - 45 
IX 42 
X 38." 

Члан 4 
У члану 13 став 1 мења се и гласи: 
„Особљу за-посленом на бродовима за управне 

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

1) за бродовођу, бродског строј овођу и првог 
бродског крмара — 15.400, а са повишицама плате 
— до 20 000 динара; 

2) за бродског моториста, самосталног морнара, 
кормилара, вођу палубе, ложача, мазала, трећег 
строј ара унутрашње пловидбе, другог бродског ка -
мара, управљача моторног ^чамца, крмара теретњака 
и редара брода — 11.700, а са повишицама плате — 
до 15 600 динара; 

3) за морнара и помоћног ложача — 9.600, а са 
повишицама плате — до 11.900 динара; 

4) за лица без квалификације — 8.600, а са 
повишицама плате — до 10.700 динара." 

Члан 5 
Члан 16 мења се и гласи: 
.,Возачима моторних возила плата се одређује 

пррлп возачкој категорији, и износи: 
1) за возаче Д категорије — 12 300, а са пови-

шицама п л а т е , - до 13 500 динара месечно, или од 
59 до 79 динара по часу; 

2) за возаче П категорије — 11.700, а са ПОВХЈ-
шицама плате — до 15 400 динара месечно, или од 
56 до 74 динара по часу; 

3) за возаче В категорије — 11.200, а са пови-

Гцама плате — до 14.400 динара месечно, или од 
до 69 динара по часу; 
4) за возаче А категорије — 9.600, а са повиши-

цама плате — до 11.800 динара месечно, или од 
46 до 57 динара по часу. 

За возаче моторних возила еа квалификације^ 
аутомеханичара или висококвалификованог возача 
моторних возила плата износи: 

1) за возаче Д категорије — 13.400, а са пови-
шицама плате — до 17.700 динара месечно, или од 
64 до 85 динара по часу; 

2) за возаче Ц категорије — 12.900, а са повиши-
цама плате — до 16.500 динара месечно, или од 62 
до 79 динара по часу; 

3) за возаче Б катего-рије — 12.300, а са пови-
шицама плате — до 15 400 динара месечно, или од 
59 до 74 динара по часу." 

Члан 6 
У члану 17 ст. 2 и 3 мењају ое и гласе: 
„Повишице за возаче моторних возила из става 

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

по 800, а остале по 900 динара месечно, или 3,80 
односно 4,30 динара по часу; 

2) за возаче из тачке 2 — прве три повишице 
по 700, а остале по 800 динара месечно, или 3,40 од-
носно 3,90 динара по часу; 

3) за возаче из тачке 3 — прве три повишице 
по 600, а остале по 700 динара месечно, или 2,80 
односно 3,30 динара по часу; 

4) за возаче из тачке 4 — прве три повишице 
по 400, а остале по 500 динара месечно, или 2,0 од-
носило 2,50 динара по часу. 

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

1) за возаче из тачке 1 — прве две повишице 
по 800, а остале по 900 динара месечно, или 3,90 
односно 4,40 динара по часу; 

2) за возаче из тачке 2 — прве четири повишице 
по 700, а пета 800 динара месечно, или 3,30 односно 
3,80 динара по часу; 

3) за возаче из тачке 3 — прве четири пови-
шице по 600, а пета 700 динара месечно, или 2,90 
односно 3,40 динара по часу." 

Члан 7 
У члану 21 став 1 мења се и гласи: 
„Ако потребе репрезентације изискују, возачима 

моторних возила може се одредити посебан додатак 
до 3.800 динара месечно." 

Члан 8 
Ч ^ н 24 мења се и гласи: 
„Плата за чишћење просторија износи од 0,83 

до 1 динар дневно по квадратном метру пода." 

Члан 9 
Члан 27 мења се и гласи-
„Плата помоћних службеника износи 8.300, а 

са повишицама плате — до 10.600 динара месечно. 
Плата помоћних службеника који врше послове 

телефони ста, пријавника, настојника зграде, руко-
в а о ц магацина, куриоа у већим местима и сличне 
послове — износи 8 800, а са повишицама плате — 
до 10.900 динара месечно." 

Члан 10 
У члану 28 став 2 мења се и гласи: 
„За службенике из члана 27 став 1 прве две 

повишице износе по 400, а остале по 500 дине ра 
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месечно, док за службенике из става 2 — прве че-
тири повишице износе по 400, а шета — 500 динара 
месечно." 

Члан 11 
Члан 35 мења се и гласи: 
„Одредбе чл. 33 и 34 не односе ое на особље 

из члана 13, на возаче моторних возила плаћене 
месечном платом (члан 16) ни на помоћне службе-
нике." 

Члан 12 
У члану Зв ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 
„За помоћне службенике установљава ов посе-

бан додатак у месечном износу од 500 до 1.600 ди-
нара. 

Помоћним службеницима у болницама и шко)-
лама у градовима и индустриским насељима, у ко-
јима се настава одржава у две смене, а који слу-
жбу врше за време трајања обе смене, као и по-
моћним службеницима у другим органима и уста-
новама чија служба по својој природи обухвата 
већи обим различитих послова или дуже присуство 
на радном месту, може се одредити посебан додатак 
до 2.000 динара месечно." 

Члан 13 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

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

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 15 
81 јануара 1969 године 

Београд 

Замењује 
Претоедника Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

103. 

На основу члана 27 Основног закона о заштити 
од пожара („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56), Са-
везно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
0 ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ЗВАЊИМА И ПЛАТА-

МА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВАТРОГАСАЦА 

Члан 1 
У Уредби о звањима и платама професионал-

них ватрогасац („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/58) 
у члану 8 уместо: ,;5.000—19.900" ставља се: „3.000— 
11.000"; у члану 9 уместо: „2.800—6 800" ставља се: 
„1.800—4.000" и у члану 11 став 1 уместо: „14.300" 
ставља се: „8.000". 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

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

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 22 
31 јануара 1959 године 

Београд 

Замењује 
Претеедника Републике 

Потнретседник 
Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р, 

104. 

На основу члана 79 став 1 тачка 1 у вези с чла-
ном 9 став 1 алинеја 3 Уставног закона и члана 30 
став 3 Уредбе о организацији и раду Сајвезног извр-
шног већа, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ КОНЗУЛАТА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У КВИТОУ, 

У ЕКВАДОРУ 

1. Отвара се Конзулат Федеративне Народне 
Републике Југославије у Квитоу, у Еквадору. 

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

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ", с тим што се као 
дан отварања конзулата сматра 1 фебруар 1957 
године. 

Савезно извршно веће 
Р. п, бр. 10 

27 јануара 1959 године 
београд 

, Замењује 
Претседник Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

108. 
На ОСНОВУ члана 79 став 1 тачка 1 , у вези с чла-

ном 9 став 1 алинеја 8 Уставног закона и чл. 11 
и ЈО Уредбе о организацији и раду Савезног извр-
шног већа, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ КОНЗУЛАТА ФЕДЕР АТЈГОНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВШЕ У ЛАТАКИЈИ 

1. Отвара се Конзулат Федеративне Народне Ре-
публике Југослав^ е у Латакији. 

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

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

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 11 
29 јануара 1959 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног ве^-з, 
Едвард Кардељ, с. р 

106. 
На основу тачке 1 главе ЈХХП Савезног дру-

штвеног плана за 1959 годину и члана 17 став 1 
Закона о Савезном буџету за 1959 годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 1/59), Савезно извршно ве-
ће доноси 

О Д Л У К У 
О СНИЖЕЊУ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ТЕКСТИЛА И 

О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА ТЕКСТИЛ 

1. И н д у с т р и ј а предузећа и трговинска преду-
зећа и радње који ое баве прометом на велико или 
на мало, дужни су онизити продајне цене памучних 
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и целволних тканина за 10%, а тканина од ве-
штачке свиле за 12%. Под памучним и целволним 
тканинама подразумевају се тканине из тачке 2 
тар. броја 66 Тарифе пореза на промет, за које је 

' извршено снижење стопе пореза на промет од 38% 
на 80%, а под тканинама од вештачке свиле подра-
зумевају се тканине из тачке б) тар. броја 74 Та-
рифе пореза на промет за које је извршено сниже-
н,е од 48% на 40% у смислу Уредбе о изменама и 
допунама Тарифе пореза на промет („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 6/59). ! 

У погледу даљег формирања продајних цена 
производа из претходног става, примењиваће се од-
редбе Одлуке о евиденцији и контроли цена одређе-
н-их производа (,.Службени лист ФНРЈ", бр. 7/58, 
28/58 и 89/58) и осталих прописа донетих на основу 
исте одлуке. 

2. Трговинским организацијама из тачке 1 ове 
одлуке одобриће се регрес у висини извршеног сни-
жења продајних цена тканина из тачке 1 ове одлу-
ке, и то за све количине наведених врста памучних 
и целволних тканина и тканина од вештачке свиле 
затечене на залихама на дан ступања на снагу ове 
одлуке. 

X Индустриским предузећима која се баве прои-
зводњом конфекције одобриће се регрес на залихе 
тканина и то: памучних и целволних тканина у ви-
сини од 10%, а тканина од вештачке свиле у ви-
сини од 12% од набавних цена ових производа. Под 
залихом тканина подразумевају се залихе затече-
не на дан ступања на снагу ове одлуке. 

4. Трговинске организације из тачке 1 ове од-
луке и индустриска предузећа из тачке 8 ове одлуке 
Дужни су извршити попис памучних и целволних 
тканина и тканина од вештачке свиле из тачке 1 
Ове одлуке које се буду затекле на залихама иа 
Дан ступања на снагу ове одлуке. 

Утврђивање залиха врши се путем посебних 
комисија које одреди орган управе општинског на-
родног одбора надлежан за послове робног про-
мета. 

5. На привредну организацију из тачке 1 ове 
одлуке која не поступи у смислу одредаба ове 
одлуке, примениће се одредбе члана 92 став 1 тач-
ка 8 и члана 90 Уредбе о трговинско! делатности и 
трговинским предузећима и радњама, а на одговорна 
лица из привредне организације примениће се од-
редбе члана 92 став 4 те уредбе. 

6. Ближе прописе за спровођење ове одлуке до-
неће савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија у сагласности са савезним Државним се-

кретари јатом за послове робног промета. 
7. Ова одлука ступа нд снагу даном објављива-

ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п, бр. 41 
10 фебруара 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпретседник, 

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

107. 
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 УВЕЗЕНО СЕМЕ ХИ-

БР^т?нОГ КУКУРУЗА 

1.. Спол,нотрговинеким предузећима која у 1959 
години увезу семе хибридног кукуруза, даје се ре-

грес за продате н испоручене количине тог семена, 
и то 780 динара за килограм семена једноструких 
хибрида и ВО динара за килограм семена двостру-
ких хибрида. 

2. Регрес из претходне тачке може се одобрити 
до укупног износа од 76,380.000 динара, а на терет 
средстава предвиђених у глави 2 раздела 67 Са-
везног буџета за 1959 годину за регресе у пољо-
привреди. 

8. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија, у сагласности са Секретаријатом Саве-
зног извршног већа за пољопривреду и шумарство, 
донеће упутство за спровођење ове одлуке. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по об-
јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р.п. бр. 44 
10 фебруара 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

108. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 19(59 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА СЕМЕ ХИБРИДНОГ КУ-
КУРУЗА РОДА 1956 И 1957 ГОДИНЕ 

1. Задружним пословним савезима и овлашће-
ним предузећима за промет семенске робе одобрава 
се регрес за количине семена хибридног кукуруза 
рода 1956 и 1957 године домаће производње и ич у-
хоза, продате и испоручене у 1959 години пољопри-
вредним произвођачким организацијама, пољопри-
вредним установама и школама, земљорадничким 
задругама, пољопривредним апотекама и индиви-
дуа л ним пољопривредним производачима. 

2. Регрес се одобрава корисницима из претход-
не тачке у висини од 26 динара за 1 кг продатог 
и испорученог семена хибридног кукуруза, на те-
рет средства предвиђених у глави 2 раздела 67 Са-
везног буџета за 19'59 годину за регресе у пољопри-
вреди. 

8. Укупан износ исплата регреса не може прећи 
износ од 250 милиона динара. 

4. Овлашћује се савезни Државни секретари!ат 
за послове финансија да, у сагласности са Секрета-
ријатом Савезног извршног већа за пољопривреду и-
шумарство, донесе ближе прописе за примену ове 
одлуке. 

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

Р п , бр. 43 
10 фебруара 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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На основу тачке 1 Одлуке о овлашћењу саве-
зног Државног секретаријата за послове финансија 
да може вршити појединачне измене висине регреса 
у пољопривреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 23/58), 
савезни Државни секретари јат за послове финан-
сија, у сагласности са Секретару атом Савезног из-
вршног већа за пољопривреду и шумарство, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ (РЕГРЕСУ) 
ПРИ КУПОВИНИ ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ПОТРЕБЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

1. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о 
накнади (регресу) при куповини вештачког ђубрива 
и средстава за заштиту биља за потребе пољопри-
вреде („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/58, 26/58 и 51/58) 
у тачки 1 у измењеној одредби под 1 тачке II по-
сле текста под ж) додаје се нов текст под з), који 
гласи: 

,,з) нитромонкал Г (20,5%) — — — 10.000". 
8. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Вр. 07-1072/8 
8 фебруара 1959 године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

И О . 

На основу члана 24 став 8, у вези са чланом 3 
став 1 под о Уредбе о зајмовима за инвестиције 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), у споразуму са 
савезним Државним секретаријатом за послове роб-
ног промета, савезни Државни секретари^ ат за по-
слове финансија издаје 

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

ОДРЕЂЕНЕ ОПРЕМЕ 

1. У Наредби о давању зајмова без конкурса за 
набавку одређене опреме („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 35/57, 41/57, 52/57, 14/58, 26/5'8, 30/58 и 40/5в) у тач-
ки 1 после става 2 додаје се нови став З, који гласи: 

„Зајмове из става 1 ове тачке даваће Југосло-
вен ска инвестиционе банка и установама и дру-
штвеним организацијама за куповину киногтројек-
тора " 

2. У тачки 6 после става 8 додаје се нови став 
4, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 1 ове тачке код за ј -
мова из тачке 1 став 3 ове наредбе износ траженог 
зајма може бити мањи од 1 милиона динара." 

3. Списак производа машиноградње еврпске из-
раде који се могу продавати на средњорочне кре-
дите у смислу Наредбе о давању зајмова без кон-
курса за набавку одређене опреме, који је саставни 
део Наредбе о давању зајмова без конкурса за на-
бавку одређене опреме, мења се и гласи: 

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

ОДРЕЂЕНЕ ОПРЕМЕ 

Редни 
број Група произв,ода 

Процент 
прве уплате 

при куповини 

1 

I Текстилне машине 20% 
1 Машине за бојење 
2 Машине за дуплирање предива 
3 Машине за ваљање 
4 Ткалачки разбој и 5% 
II Машине и уређаји за производњу 

грађевинског материјала 10% 
1 Мешалице за блато 
2 Млинови за млевење земље 
3 Млин за одвајање камена од земље 
4 Кружни додаван за земљу 
5 Реза^/г столова 
6 „Ото-кули" транспорта колица 
7 Вагонети за циглу и цреп 

III Машине и уређаји за индустрију 
коже 10% 

1 Машине за разбијање ђонског врата 
2 Машине за ломљење лица 
3 Машине за скидање месине 
4 Машине за брушење коже 
5 Машине за четкање коже 
6 Пресе за пеглање коже 
7 Машине за глачање коже г 
8 Сушаре за кожу 

IV Машине н уређаји за прехранбену 
хемиску индустрију 10% 

1 Пекарске машине (ако вису ком-
плетна по-стројења) 

V Машине за млинску кшдустрижу 10% 
1 Елеватори 
2 Пекарске пећи 
3 Млински трилери 
4 Уређаји за пнеуматски транспорт 
5 Аутомати за млевење 
VI Саобраћајна возила 20% 
1 Камиони " 
2 Кипери 
3 Аутобуси 
4 Аутобуске каросерије 
Кад производе под 8 и 4 ове тачке 

набављају предузећа градског саобраћаја 10% 
Кад производе под 8 ове тачке на-

бављају туристичке привредне организације 10% 
VII Производи електроиндустрије 20% 
1 Кинопројектори" 
4. Ова наредба ступа ва снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Вр. 07-3267/1 
6 фебруара 1959 године 

Београд 

Замењује 
Државног секретара 

за, послове финанс:га 
Државни потоекретар, 

Зоран Полич, с. р. 
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111. 
На основу тачке 4 Одлуке о одређивању на ј -

виших продајних цена угља („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 15/58), а у сагласности са Секретари!атом 
Савезног-извршног већа за индустрију, савезни Др-
жавни секретари јат за послове робног промета из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РУДНИКА УГЉА КОЈИ МОЖЕ 

ФОРМИРАТИ СЛОБОДНО ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 
УГЉА 

1. Изузетно од одредаба тач. 1 и 2 Одлуке о од-
ређивању највиших продајних цена угља, одређује 
се да рудник лигнита Угљенокоп „Шпичковина", 
Бедековчина, може формирати слободно продајне 
цене угља. 

2. Оза наредба ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 583/1 
3 фебруара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

112. 
На основу члана 8 став 2 Уредбе о коришћењу 

друштвених средстава за путничке аутомобиле 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 14/58), савезни Држав-
ни секретари јат за послове робног промета, у са-
гласности са Секретаријатом Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе и савезним Државним 
секретаријатом за унутрашње послове, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О КОРИШЋЕЊУ ТЕРЕНСКИХ АУТОМОБИЛА 
ОД СТРАНЕ УПРАВЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ 

МЕТАЛЕ И ЊЕНИХ ОРГАНА 

1. Управа за мере и драгоцене метале и њени 
органи (контроле мера и драгоцених метала) могу 
користити додељене им теренске аутомобиле за Бру-
шење теренских радова у вези са прегледом и ж и -
госањем мерила, под условима одређеним овом на-
редбом. 

2. Под вршењем теренских радова, у смислу 
претходне тачке, сматра се: 

1) повремени преглед трговачких мерила; 
2) ревизија трговачких мерила; 
3) излазак на лице места, по захтеву странака, 

ради прегледа и жигосања мерила, ако су странке 
захтевале превоз опреме и службеника теренским 
аутомобилима Управа за мере и драгоцене метале 
односно њених органа: 

4) преглед н испитивање стреме станица за кон-
тре Ј буради и експозитура контрола мера. 

Контроле мера и драгоцених метала користиће 
теренске аутомобиле за вршење послова из одред-
бе 1 и 2 претходног ста^а на основу радног про-
грама одобреног од стране Управе за мере и драго-
цене метале, а послове из одредбе 4 на основу по-
себног одобрења Управе за мере и драгоцене ме-
тале. 

3. Контроле мера и дра-гоцених метала могу 
кол сетити теренске аутомобиле за потребе из тач-
ке 2 став 1 ове наредбе само у оквиру одређене те-
риторијалне надлежности. 

4. Управа за мере и драгоцене метале може ко-
ристити теренске аутомобиле и: 

1) за вршење инспекције над радом својих 
органа; 

2) за превоз опреме и материјала, кад је такав 
превоз нужно извр-шити теренским аутомобилом 
због природе опреме и материјала (осетљивост ин-
струмената, и сл.). 

5. Контроле мера и драгоцених метала могу ко-
ристити теренске аутомобиле само на основу путног 
шлога издатог од старешине контроле мера и дра-
гоцених метала. 

6. Управа за мере и драгоцене метале може ко-
ристити теренске аутомобиле само на .основу путног 
налога издатог од стране старешине ове управе или 
лица које он за то овласти. 

7. Путни налог, мора садржати: 
1) ознаку места у којима 'ће се теренски рад вр-

шити; 
2) име возача теренског аутомобила; 
3) име и функцију службеника који се упућује 

ради извршења теренског рада; 
4) време за које се теренски рад има извршити. 
8. Током путовања возач теренског аутомобила 

дужан је водити контролни лист у који се уписују 
подаци о извршеном путовању у одласку и поврат-
ку, а нарочито: 

1) датум, час и место поласка на путовање и 
број километара на бројачу теренског аутомобила; 

2) датум и час доласка у место задржавања и 
бдрој пређених^ километара на бројачу теренског 
аутомобила; 

3) датум и час завршетка путовања и број пре-
ђених километара на бројачу теренског аутомобила. 

Контролни лист потписује возач теренског ау-
томобила и службеник који је извршио теренски 
рад. 

9. Возач теренског аутомобила дужан је по за-
вршеном путовању поред контролног листа, подне-
ли установи и извештај о утрошку горива и мазива. 

10. Контроле мера и драгоцених метала којима 
је теренски аутомобил дат на коришћење дужне су 
установити евиденцију и контролу о коришћењу те-
ренског аутомобила и о утрошку горива и мазива. 

Управа за мере и драгоцене метале водиће за 
теренске аутомобиле који су јој дати на коришће-
ње евиденцију и контролу о коришћену аутомобила 
и о утрошку горива и мазива, као и збирну евиден-
цију за аутомобиле дате на коришћење контролама 
мера и драгоцених метала. 

Рачуноводство Управе за мере и д-рагоцене ме-
тале ликвидираће рачуне о утрошку готова и ма-
зива само на основу ПУТНИХ налога, контролних ли-
стова и извештаја о утрошку горива и мазива ове-
рених од стране службеника одређе-них за ту сврху. 

11. Теренски аутомобили који немају исправан 
бројач километара не смеју се користити за во-жњу 
ради вршења теренских радова, 

Л2. Управа за мере и драгоцене метале издаће 
у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове на-
редбе обрасце путног налога, контролног листа, еви-
денције о кретању моторног возила и извештаја о 
утрошку горива и мазива 

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

Вр. 7480/1 
19 јануара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
РД ар јан Брецељ, с. р. 
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И З . 
На основу чл. 12 и 53 Уредбе о поступку за 

спровођење национализације најамних зграда и 
грађевинског земљишта (.,Службени лист ФНРЈ", 
бр. 4/59) и члана 10 Уредбе о прописивању, штам-
пању и издавању образаца („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 50/57), савезни Државни секретари јат за посло-
ве финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОБРАСЦИМА У ПОСТУПКУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАЈАМНИХ ЗГРАДА И 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

1. За поједине радње у поступку за спровођење 
национализације најамних зграда и грађевинског 
земљишта прописују се следећи обрасци: 

1) Пријава ради утврђивања предмета национа-
лизације (члан 10 Уредбе о поступку за спровође-
ње национа лиз аци је најамних зграда и грађевин-
ског земљишта) — образац Н-1А; 

2) Допунски лист пријаве рада утврђивања 
предмета 'национализације — образац Н-1В; 

3) Захтев за утврђење национа лиз аци је згра-
да и делова зграда (члан 15 Уредбе о поступку за 
спровођење национализација најамних зграда и 
грађевинског земљишта) — образац Н-2; 

4) Позив за подношење пријава ради утврђива-
ња предмета национализације (члан 10 Уредбе о по-
ступку за спровођење национализација најамних 
зграда и грађевинског земљишта) — образац Н-8; 

5) Решење о утврђену национализације грађе-
винског земљишта (члан 32 Уредбе о поступку за 
спровођење национализације најамних зграда и 
грађевинског земљишта) — образац Н-4; 

6) Објава о донетом решењу о утврђењу на-
циона лизали је грађевинског земљишта (члан Н 
Уредбе о поступку за спровођење национализација 
најамних зграда и грађевинског земљишта) — обра-
зац Н-5; 

7) Потврда пријема пријаве ради утврђивања 
предмета национализације (члан 11 Уредбе о по-
ступку за спровођење национализације најамнике 
зграда и грађевин-ског земљишта) — образац Н-б. 

Ови обрасци, са напоменама и погледу њихове 
израде, коришћења и попуњавања, одштампани оу 
уз ово упутство и чине његов саставни део. 

2. Овлашћују се републички државни секрета-
ри јаги за послове финансија, Секретари јат за по-
слове финансија Аутохтоне Покрајине Војводине и 
Секретаријат за финансије Аутономне КОООФСЖО-
метохиске Области да, по потреби, штампају ове 
обрасце. 

3. Обрасци Н-1А, Н-1В и Н-б попуњавају се пи-
саћом машином, мастилом или мастиљавом оловком, 
а сви остали обрасци писаћом машином или ма-
стилом. 

Сви обрасли, осим образаца Н-3 и Н-5, штампа-
ће се са обе стране листа. 

Назив органа може се означити и отиском 
штамбиља органа. 

4. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Вр. 16-1833/2 
51 јануара 1969 године 

Београд 

Државни секретар 
511 послове финансија, 

Никола Минчев, с. р, 
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114. 
На основу тачке 6 Одлуке о снижењу продај-

них цена текстила и о давању регреса за текстил 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59), савезни Државни 
секретари јат за послове финансија, у сагласности 
са савезним Државним секретариј атом за послове 
робног промета, прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О СНИЖЕЊУ ПРО-
ДАЈНИХ ЦЕНА ТЕКСТИЛА И О ДАВАЊУ РЕ-

ГРЕСА ЗА ТЕКСТИЛ 

1. Под производима за које су индустри ја 
предузећа и трговинска предузећа и радње који се 
баве прометом на велико или на мало, дужни извр-
шити снижење продајних цена памучних и цел-
волних тканина за 10°/о, а тканина од вештачке 
свиле за 12%, у смислу тачке 1 Одлуке о снижењу 
продајних цена текстила и о давању регреса за 
текстил (у даљем тексту: Одлука), подразумевају 
се: 

1) све памучне и целволне тканине из тар. бро-
ја 66 Тарифе пореза на промет, осим тканина по-
бројаних у тачки 1 овог тар. броја; 

" 2) све врсте тканина од вештачке свиле из тар. 
броја 74 Тарифе пореза на промет, осим тканина 
од вештачке свиле дезенираних помоћу флокприн-
та из тачке а) овог тар. броја. 

2. Попис залиха памучних и целволних ткани-
на и тканина од вештачке свиле, за које се врши 
снижење цена из тачке 1 овог упутства, извршиће 
се код свих тровинских организација које се баве 
прометом на велико или на мало и код индустри-

ских предузећа која се баве производњом конфек-
ције 
- 3. Под трговинским организацијама које се 

баве прометом на велико или на мало из претход-
не тачке подразумевају се 'и продавнице земљорад-
ничких задруга, пословних савеза и индустриских 
предузећа. 

4. Надзор над радом пописних комисија из тач-
ке 4 став 2 Одлуке врше тржишни инспекторати 
према важећим прописима, 

5. Трговинска предузећа и радње који се баве 
прометом на велико или на мало, продавнице зем-
љорадничких задруга и пословних савеза, продав-
нице индустриских предузећа и и н д у с т р и ј а пре-
дузећа која се баве производњом конфекције, 
остварују регрес на залихе памучних и целволних 
тканина и тканина од вештачке свиле (сем на за-
лихе тканина наведених у тачки 6 став 1 под б) и 
став 2 овог упутства) утврђене на дан ступања на 
снагу Одлуке, за које је извршено снижење стопе 
пореза на промет Уредбом о изменама Тарифе по-
реза на промет („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59). 

6. Привредне организације из претходне тачке 
могу остварити регрес: 

а) за следеће памучне и целволне тканине: си-
рове, бељене, бојене, шарене, штампане, техничке, 
индустрије , импрегниране, мерцеризиране, газира-
не, восковане" и др. из тачке 2 тар. броја 66 Тарифе 
пореза на промет; 

б) за све тканине од вештачке свиле, сем за 
тканине дезе тиране помоћу флокпринта 

Привредне организације из претходне тачке не 
могу остварити регрес за следеће памучне и цел-
волне тканине: , , 

1) вигоњ; 
2) фротир; 
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3) санитетске и декоратиЕне тканине од па-
мучног и другог текстилног материјала, у које спа-
дају и плиш и сомот за декорације; 

4) котонинске тканине које садрже најмање 
33% котонина, ако су означен^ обојеном жицом де-
каном по ивици. 

7. Привредне организације из тачке 5 овог 
упутства остварују за утврђене залихе памучних 
и целволних тканина регрес у висини од 10%, од-
носно за залихе тканине од вештачке свиле — у 
висини од 12%, од основице која служи за обрачу-
навнње регреса. 

Основица за обрачунавање регреса код т р о в и н -
ских организација је њихова досадашња продајна 
-,зна текстилних производа на дан 12 фебруара 1959 
године, за које им се одобрава регрес, а код инду-
стриских предузећа која се баве производњом кон-
фекције — фактурна цена ових производа, 

8 Утврђивање залиха по тачки 4 Одлуке врши 
ое на пописним листама, које се израђују у три 
примерка. 

Код трговинских организација у пописне листе 
о стању залиха производа за које се остварује ре-
грес уносе се по групама производа, посебно за сва-
ког производ, следећи подаци: 

1) назив производа; 
2) количина у дужним метрима; 
3) досадашња продајна цена за јединицу мере 

производа; 
4) укупна вредност производа по досадашњој 

цени; 
5) процент и износ снижења укупну вред-

ност производа; -
6) нова продајна цена по извршеном снижењу, 

за јединицу мере производа. 
Код индустриских предузећа која се баве про-

изводњом конфекције, у пописне листе уносе се 
побаци из претходног става, с тим што се у попи-
сној листи под редним бројем 3 назначује набавна 
цена јединице мере, производа, а под редним бројем 
6 — цена по извршеном снижењу за јединицу мере. 

Тачност података унетих у пописне листе ове-
рава пописна комисија из тачке 4 став 2 Одлуке. 

9. Набавна цена залиха текстила код индустри-
ских предузећа која се баве произво дн,ом конфек-
ције утврђује се на основу фактура добављача. 

10. Текстилни производи за које се одобрава 
регрес, а за које су фактуре издате до дана ступала 
на снагу Одлуке и који се налази на путу, сматра-
ју се као роба на залихи. 

11. Привредне организације из тачке 5 овог 
упутства подносе захтев за регрес банци код које 
имају жиро рачун Захтев се подноси у року од 15 
дана од дана ступања на снагу Одлуке. 

Уз захтев за регрес прилажу се: 
1) копије пописних листа; 
2) потврда тржишног инспектората надлежног 

општинског народног одбора да је попис залиха 
текстилних производа за које се одобрава регрес 
извршен у свему према .одредбама овог упутства, 
као и да је извршено снижење цена. 

12. Пошто банка утврди да је захтев за регрес 
у погледу обрачуна и потпуности документације 
тачан, одобрава износ регреса у корист жиро ра-
чуна подносиоца захтева, а на терет рачуна бр. 
339561 — Регрес на затечене залихе текстилних 
производа. 

13. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". -

Бр. 12—3741 
10 фебруара 1959 године 

Београд 

ш . 

На основу члана 11 одељак III тачка 2 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и 
републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58), Секретари јат Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе, у сагласности са савезним 
Државним секретариј атом за унутрашње послове 
и Секретариј атом Савезног извршног већа за рад, 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О БРОДАРСКИМ КЊИЖИЦАМА 

Члан 1 
Бродарска књижица је исправа којом се у 

унутрашњој пловидби доказује својство бродарца, 
његова право на пловидбу домаћим и страним 
водама, стручна квалификације, положај који за-
узима и трајања укрцава на пловилу (броду, плов-
ном постројењу или направи). 

Бродарска књижица служи и као путна исправа 
(пасош) кад бродарац путује у иностранство ради 
укрцања и кад се враћа у земљу. У ,овим случаје-
вима потребна је виза надлежних органа. 

Члан 2 
Бродарску књижицу морају имати југословен-

ски држављани укрцани као чланови посаде на 
бродовима унутрашње пловидбе ФНРЈ у служби 

. палубе или строја, или у општој служби — као 
кувари, конобари или собари 

Као брод у смислу овог правилника сматра се 
свако пловно средство које служи за превоз лица 
и робе, са сопственим погоном или без сопственог 
погона, чије је истиснуће веће од 5 тона. 

На пловним постројењима и направама бродар-
ску књижицу мора имати онолико чланова посаде 
у служби палубе или строја, или у општој служби 
колико је прописано за сигурност пловидбе ових 
објеката, као и лица неопходних за правилно функ-
ционисање постројења на озгм објектима. 

Члан 3 
Бродарска књижица садржи: личне податке 

бродарца, податке о његовим стручним квалифика-
црцјама за врсту службе на плов-илу, о дозволи за 
пловидбу унутрашњим водама, о лекарском пре-
гледу, о укрцању и искрцању, о одузимању овла-
шћења за вршење послова одговарајућег звања на 
пловилу, као и место за визе надлежних органа 

Ако посебни услови живота и рада на пловили-
ма захтевану и' укрцан,е брачног друга, деце или 
родитеља бродарца, или родитеља брачног друга 
бродарца, бродарска књижица садржи и за ова лица 
личне податке и податке о дозволи за пловидбу 
унутрашњим водама. 

Осим података из претходних ставова забрањено 
је уносити у бродареву књижицу било какве друге 
податке. 

Члан 4 
Бродарска књижица издаје се лицима стари-

јим од 18,, а млађим од 45 година. 

Члан 5 
Изузетно, бродарска књижица може се издати 

и лицу млађем од 18 година, али не млађем од 14 
г,одина: 

1) ако ће се укрцати на пловило чију посаду 
сачињавају искључиво чланови његове породице; 

2) ако би укрцање на пловило било за такво 
лице кооисно, а одговарало би његовом здравстве-
ном и физичком стању, 

Замењује 
Државног секретара 

за послове финансија 
Др.жавни потсекретар, 

Зоран Полич, с, р. 
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Лицу старијем од 45 година издаће се бродарска 
књижица, и то: 

1) власнику или сувласнику пловил-а, као и лицу 
које је с њима у првом степену сродства; 7 

2) бродарцу који докаже да је пловио најмање 
три године иа пловилу унутрашње пловидбе под 
страном заставом у било којој служби из члана 2 
став 1 ове уредбе, иако није имао југословенску 
бродарску књижицу, а није протекло четири го-
дине од његовог последњег "искрцања; 

3) лицу које је у трговачкој морнарици стекло 
стручно оспособљен^ за вршење одређене службе 
на броду, ако му је по важећим прописима о оспо-
ообљавању особља унутрашње пловидбе признато 
ивање у унутрашњој пловидби ФНРЈ; 

4) лицу које прелази из југословенске ратне 
морнарице у унутрашњу пловидбу ФНРЈ, ако му 
је признато звање у унутрашњој пловидби ФНРЈ 
по прописима о оспособе, авању особља унутрашње 
пловидбе; 

5) лицу оспособљеном по ђажећим прописима о 
оспособљавања особља унутрашње пловидбе (чла-
нова посаде пловила унутрашње пловидбе) за врше-
ње послова на пловилима унутрашње пловидбе 
ФНРЈ у служби палубе или строја; 

6) кувару, конобару и другим лицима оспосо-
бљеним по прописима њихових струка, за чије се 
укрца ње укаже потреба. 

Члан 6 
Бродарска књижица издаје се по писменом за-

хтеву уз који је странка дужна приложити доказе 
да испуњава услове прописане за издавање бродар-
ске књижице. 

Које се исправе морају приложити уз захтев 
за'издавање бродарске књижице, прописује Управа 
поморства и речног саобраћаја. 

Члан 7 
Бродарска књижица издаје ое на обрасцу који 

пропише Управа поморства и речног саобраћаја. 
Бродарску књижицу плаћа бродарац. 

Члан 8 
Аке се бродарска књижица испуни или се по-

хаба толико да постане неупотребљива, издаће се 
нова бродарска књижица, а стара ће се поништити 
к вратити њеном имаоцу. 

Ако се бродарска књижица изгуби, мора се 
огласити за неважећу, после чега ће се издати њен 
дупликат. За дупликат бродарске књижице брода-
рац плаћа двоструки износ њене цене, осим ако је 
губитак ,последица више силе, у ком случају се / ду-
пликат издаје бесплатно. 

Члан 9 
Бродарску књижицу издаје капетанија приста-

ништа надлежна према пребивалишту бродарца. 
Ова капетанија решава о попуњавању бродарске 
књижице и издаје нову бродареву књижицу одно-
сно њен дупликат. V' 

Управа поморства и речног саобраћаја одређује 
Ла које су политичкотериторијалне Јединице месно 
надлежне капетаније пристаништа. 

Члан 10 
Бродарска књижица престаје да важи: 
1) кад истекне рок важења дозволе за пловидбу 

унутрашњим водама; 
2) кад се бродарцу одузме дозвола за пловидбу 

унутрашњим водама; 

3) кад бродарац постане здравствено или фи-
зички трајно неспособан за вршење бродарске слу-
жбе; 

4) кад бродарац КОЈИ има звање морнара не 
плови четири године непрекидно односно кад бро-
дарац који има звање бродског редара или ложа-
ча не плови две године непрекидно, не рачунајући 
време проведено на отслужењу војног рока и на 
војној вежби. У овом случају бродарска књижица 
се не може продужити нити се бродарцу може изда-
ти нова бродарска књижица. 

Члан 11 
Против решења капетаније пристаништа КОЈИМ 

се одбија издавање или замена бродарске књижице, 
уношење података у књижицу или исправка не-
потпуне или непрописно попуњене бродарске књи-
жице, као и против решења о престанку важења 
бродарске књижице (члан 10 тач. 2, 8 и 4) мопе 
се изјавити жалба органу управе унутрашње пло-
видбе непосредно вишег степена у року од 15 дана 
од дана доставе решења. 

Жалба се предаје капетанији пристаништа која 
је донела првостепено решење. 

Члан 12 
Капетанија пристаништа води евиденцију о 

издатим бродарским књижицама. 

Члан 13 
Молбе, жалбе, прилози и уверења у вези са изда-

вањем, попуњавањем или продужавањем важења 
бродарске књижице, као и издавање књижице и сви 
уписи у њу, ослобођени' су од плаћања таксе. 

Члан 14 
Бродарску књижицу укрцаних чланова посаде 

чува заповедник брода односно старешина пловила. 
У случају искрцања бродарска књижица се пре-

даје њеном имаоцу. 

Члан 15 
Југословенски држављанин који жели да се 

упосли као члан посаде на пловилима унутрашње 
пловидбе ФНРЈ а који није дужан имати бродарску 
књижицу, мора имати дозволу за укрцање. 

Члан 16 
На дозволу за укрцање примењују се: члан 3 

ст. 1 и З, чл. 6, 7, 8, 10 тач. 1, 2 и 3 и чл. И, 12 и 14 
овог правилника. 

Дозволу за укрцање издаје капетанија приста-
ништа на чијем се подручју лице укрцава на пло-
вило. 

Члан 17 
Казниће се за прекршај: 
1) новчаном казном до 10.000 динара: 
а) власник или орган управљања пловила који 

прими за заповедника брода или старешину пло-
вила лице без важеће бродарске књижице; 

б) заповедник брода односно старешина пловила 
који прими за члана посаде лице без важеће бро-

д а р с к е књижице односно дозволе за укрцање, ако је 
то лице дужно имати бродарску књижицу односно 
дозволу за укрцање; 

в) заповедник брода односно старешина пловила 
који уништи бродароку књижицу односно дозволу 
за укрцање која се налази код њега на чувању; 

2) новчаном казном до 5.000 динара заповедник 
брода односно старешина пловила: 

а) који у боолаг^ку књижицу односно у дозволу 
за укрцање не унесе податке које је д у ^ а н унети, 
или унесе нетачне податке или податке које је 
забрањено уносити; 
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б) који не врати бродарску књижицу односно 
дозволу за укрцање искрцаном члану посаде. 

За прекршај из тачке 1 под а) претходног става 
правно лице ће се казнити новчаном казном до 
20.000 динара, 

Административно-казнени поступак по прекр-
ш а ј има из става 1 овог члана води и решење У 
првом степену доноси капетанија пристаништа. 

По жалби против решења капетаније пристани-
шта решава непосредни виши орган управе уну-
трашње пловидбе. 

Члан 18 
Лицима која се на дан ступања на снагу овог 

правилника налазе укрцана на пловилима унутра-
ш њ е пловидбе, бродарску књижицу односно дозво-
лу за укрцање издаће капетанија пристаништа код 
које је одговарајуће пловило регистровано. Ова ли-ч 
ца дужна су надлежној капетанији пристаништа у 
року од године дана од дана ступања на снагу овог 
правилника поднети захтев са потребним испра-
вама за издавање бродарске књижице . 

На лица која се на дан ступања на снагу овог 
правилника налазе укрцана на пловилима унутра-
шње пловидбе, не примењује се члан 4' овог пра-
ведника 

Члан 19 
Овлашћује се Управа поморства и речног сао-

браћаја да пропише које су исправе дужни имати 
чланови посаде моторних чамаца, као и да донесе 
ближе прописе за спровођење овог правилника. 

Члан 20 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 06—12,7/3 
28 јануара 1959 године 

Београд 
Секретар за саобраћај и везе, 

Пеко Дапчевић, с. р, 

116. 

На основу члана 151 ст. 2 и 4 и члана 156 став 4 
Закона о јавним службеницима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 1/59), Секретаријат Саве-
зног извршног већа за општу управу прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА ДАКТИ-

ЛОГРАФА и СТЕНОГРАФА 
Члан 1 

У Правилнику о звањима дактилограсђа и сте-
нографа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 5/5'8) после 
члана 21 додаје се нови члан 21а, који гласи: 

„Службеник који је на основу члана 28 етав 
3 овог правилника преведен у звање дактилографа 
16 класе и распоређен у XI платни разред, добива 
приликом постављења на радно место стенодактило-
графа или дактилографа-кореспондевта (чл. 20 и 21) 
јелан платни разред више и задржава периодску 
повишицу коју има. Време проведено у XI платном 
разреду односно са периодском повишицом рачуна 
се за даље напредовање. 

За стенодактилографе или дактилографе-коре-
спонденте који по одредби претходног става буду 
постављени односно унапређени у X платни разред, 
постоје четири периодске повишице. 

Одредбе претходних ставова примењиваће се и 
у случају унапређења службеника из става 1 у зва-
ње дактилографа 1а м а с е . 

Постављења односно унапређења извршена до 
11 фебруара 1959 године, има ју се саобразити одред-
бама овог члана." 

Члан 2 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , 

Бр. 17068/1-58 
2 фебруара 1959 године 

Београд 

Секретар 
. за општу управу, 
Војо Видановић, с, р, 

117, 
На основу члана 8 став 2 Уредбе о коришћењу 

друштвених средстава за путничке аутомобиле 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 14/5в), Секретаријата 
Савезног извршног већа за народно здравље, у са-
гласности са Секретариј атом Савезног извршног 
већа за саобраћај и везе и савезним Државним се-
к р е т а р у атом за унутрашње послове, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

СПЕЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНА 
СЛУЖБЕ 

Члан 1 
Овим правилником одређују се услови под ко-

јима здравствено установе и други органи здрав-
ствене службе могу имати и користити превозна 
средства за специјалне потребе здравствене службе 
(у даљем тексту: превозна средства). 

Члан 2 
Превозна средства мону се користити само: 
1) ради пружања хитне помоћи и превоза бо-

лесника, повређених и породиља; 
2) при акцијама прикупљања крви, вакциниса-

ња, асанација, сузбијања заразних болести и дру-
гим акцијама хиги1енско-еггидемиолошке природе; 

3) за превоз лекара и патронажних сестара у 
вршењу службе ван седишта здрав ств ене установе; 

4) за превоз лекара и другог здравственог осо-
бља ради хитних и н т е р в е н ц и а ван редовног радног 
времена; 

5) за превоз лекова и другог санитетског матери-
јала и опреме у хитним случајевима, као и за пре-
воз крви за трансфузију; 

6) за сврхе предвиђене међународним споразу-
мима (сузбијање трахома, заштита мајке и детета 
и сл.). 

Специјална превозна средства здравствено слу-
жбе (са уграђеним лабораторијама, са ф л у о р о г р а ф -
ским уређајима и сл,) могу се користити само у свр-
хе за које су ова превозна средства намењена. 

Члан 3 
Превозна средства могу користити у случа јеви-

ма из члана 2 став 1 тачка 1 овог правилника: обо-
лели, повређени, породиље ако стање њихове боле-
сти или удаљеност захтева превоз санитетским ко-
лима, као и пратиоци тих лица. Када ће се у наве-
деним случајевима користити превозна средства, 
одређује лекар односно друго лице за то овлашћено. 

Превозна средства у смислу члана 2 став 1 тач-
ка 1 овог правилника може користити и здравства-
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но особље приликом пружања здравствених услуга, 
а на основу налога из члана 5 овог правилника. 

У случајевима из члана 2 став 1 тач. 2—6 овог 
правилника превозна средства могу користити чла-
нови екипа и друго здравствено особље. 

Члан 4 
Превозна средства која служе за потребе на-

ведене у члану 2 став 1 тач. 1—5 овог правилника 
морају имати на обома предњим вратима назив 
установе којој превозно средство припада као и 
места у коме се она налази (например, „Завод за 
лрансфузију крви — Београд"). 

Превозна средства која служе за сврхе наве-
дене у члану 2 став 1 тачка 1 овог правилника мора-
ју носити, поред ознака из става 1 овог члана, и то: 
путничко превозно средство и превозио средство 
грађено да служи, за хитну помоћ (амбулантна кола) 
на обома предњим вратима изнад назива' установе 
којој превозно средство припада, као и места у коме 
се она налази — знак црвеног крста у белом кругу, 
а на средини предњег дела изнад упоављачког стак-
ла — лампу са светлећим црвеним крстом. Ако такве 
лампе нема, превозно средство носиће обојени по-
веди крст. Знак црвеног крста у белом кругу носиће 
превозно средство грађено да служи за хитну по-
моћ (амбулантна кола) и на спољној страни задњих 
врата, а путничко превозно средство и на задњој 
страни заклопца (задњег дела превозног средства). 

Знак црвеног крста састоји се од пет квадрата, 
чија свака страна износи 5 см. Пречник белог круга 
износи 22 см. 

Боја слонове кости је стандардна боја за сва 
превозна средства намењена за специјалне потребе 
здравствене службе, осим за превозна средства која 
служе за сврхе из члана 2 став 1 тачка 6 овог пра-
вилника. 

Превозна средства из члана 2 став 1 тачка 6 
носе ознаке као и остала превозна средства, ако 
није друкчије одређено међународним споразумима. 

Члан 5 
Превозна средства могу се користити на основу 

налога за вожњу који издаје управник установе или 
лице које он за то овласти, а у отсуству ових, налог 
издаје дежурни службеник. 

У случајевима пружања хитне помоћи из члана 
2 став 1 тачка 1 превозно средство ч може се кори-
стити без налога ако то потреба изискује, с тим да 
се налог изда накнадно, после извршене вожње. 

Налог из става 1 овог члана попуњава се на 
обрасцу САН. 5, који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део. По извршеној во-
жњи налог се предаје економату рада правдања 
утрошка горива и мазива. 

Члан 6 
За овако превозно средство возач води евиден-

цију о броју извршених вожњи и пређених кило-
метара у току једног месеца, на обрасцу који Је 
пр-едвиђен посебним прописом. 

Члан 7 
Превозна средства користе се, по правилу, пре-

ко посебне сервисне организационе јединице здрав-
ствена установе. 

Члан 8 
Одредбе овог правилника не примењују се на 

превозна средства која припадају Југос ло венској 
народној армији, а служе за потребе војне санитет-
ске службе. 

Члан 9 
Овај правилник ступа на снагу по истеку 30 

дана од дана објављивање у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Бр. 07-274/1 
4 фебруара 1959 године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
др Херберт Краус, с р. 

(Јт: ,чв и седиште органа) 
Образац САН. 5 

19— године 

Н А Л О Г Бр. 
ЗА К О Р И Ш Ћ Е Њ Е ПРЕВОЗНОГ СРЕДСТВА ЗА 
СПЕЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 
Превозно средство марке рег. 
бр. са возачем 

да изврши превоз у 
ЦИЉУ — 

Полазна км. , превоз од 
до места , по повратку до места 
гаражирање км прешао свега км . 
Час поласка час доласка . 

(Потпис возача) (Налог издао) 

(Потпис корисника) 

118. 
На основу члана 418 став 2 Закона о радним од-

носима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58 и 
1/59), Секретари јат Савезног извршног већа за рад 
издаје 

Н А Р Е Д Б У , 
О ПОЧЕТКУ ПРИМЕЊИВАНА ТАРИФНИХ ПРА-
ВИЛНИКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ДО-

НЕТИХ У 1959 ГОДИНИ 

1. Привредне организације могу тарифне пра-
вилнике донете од стране радничког савета у скла-
ду са одредбама споразума одговарајућег централ-
ног одбора синдиката и стручног удружења одно-
сно савезне коморе (савеза комора), примењивати 
од 11 јануара 1959 године, а-ко по доношењу буду у 
смислу чл. 189 и 358 Закона о радним односима до-
стављени комисији општинског народног одбора 
односно комисији републичког извршног већа и 
синдикалном ортану најдоцније до 30 арфила 1959 
године. 

У погледу почетка примењивања тарифних пра-
вилника које привредне организације доставе ор-
ганима из претходног става после 30 априла 1959 
године, примењиваће се одредбе члана 189 став 3 и 
члана 359 Закона о радним односима. ' 

2. У оправданим случајевима секретари јат ре-
публичког извршног већа за рад може појединим 
привредним организацијама одобрити да тарифни 
правилник доставе органима' из претходне тачке 
ове наредбе и по-сле 30 априла 1959 године, али на ј -
доцније до 31 маја 1959 године Ако је тарифни пра-
вилник достављен до продуженог рока, привредна 
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ор^ап^зац^Ја може га примењивати од 1 јануара 
1959 године, 

3. Оза наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 06-121/1 
5 фебруара 1959 године 

Београд 

Секретар за рад, 
Мома Марковић, с. р. 

На основу члана 32 став 1 тачка 8 Уредбе о 
давању потрошачких кредита радницима, службе-
ницима и другим одређеним категоријама корисни-
ка („Службени лист ФНРЈ", бр. 36/55 и 18/57) и 
члана 2 одељак I под а). тачка 42 Уредбе о прено-
шењу послова у надлежност савезних и републич-
к а органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/58), у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, Народна банка 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОДРЕЂИВАЊУ ВРЕМЕНСКОГ ПЕРИОДА У 
КОМЕ СЕ МОГУ ДАВАТИ ПОТРОШАЧКИ КРЕ-

ДИТИ ЗА КУПОВИНУ ОГРЕВА 

1. Потрошачке кредите за куповину угља да-
ваће банке и штедионице од 1 марта до 30 јуна 1959 
године закључно, у смислу одредаба Уредбе о дава-
њу нотр о т а ч к и х кредита радницима, службе нади-
ма и другим одређеним категоријама корисника 
(у даљем тексту: уредба), и то: 

1) радницима и службеницима — преко преду-
зећа, органа, установа или организације у којима 
су запослени; 

2) осталим категоријама корисника из члана 3 
уредбе — непосредно; 

3) радницима, службеницима" и другим катего-
ријама корисника из члана 3 уредбе, који станују 
у зградама са централним грејањем — преко кућ-
них савета, а уз потврду станбене заједнице. 

2. Варирали чекови издати по основу ових кре-
дита, могу се користити у року од 2 месеца од дана 
њиховог издања. 

3. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

О. бр. 151 
4 фебруара 1959 године 

Београд 

Народна банка ФНРЈ 
Гувернер, 

Јанко Смоле, с. р. 

120. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОКРУЖНИХ ЈАВНИХ ТУЖИ-
ЛАЦА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ ПОСЛОВЕ ИЗ НАДЛЕ-

ЖНОСТИ СРЕСКИХ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА 

1. За послове из надлежности среских јавних 
тужиоштава чија су подручја утврђена Решењем о 
утврђивању подручја окружних и среских јавних 
тужиоштава („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59) биће 
надлежни следећи о-кружни јавни тужиоци' 

1) окружни јавни тужилац у Пироту вршиће 
послове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Пироту; 

2) окружни јавни тужилац у Бјеловару вршиће 
послове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Бејловару; 

3) окружни јавни тужилац у Госпићу вршиће 
послове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Госпићу; 

4) окружни јавни тужилац у Сиску вршиће по-
слове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Сиску; 

5) окружни јавни тужилац у Славонској Поже-
ги вршиће послове из надлежности среског јавног 
тужиоца у Славонској Пожеги; 

6) окружни јавни тужилац у Задру вршиће по-
слове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Задру; 

7) окружни јавни тужилац у Шибенику вршиће 
послове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Шибенику; 

8) окружни јавни тужилац у Дубровнику врши-
ће послове из надлежности среског јавног тужиоца 
у Дубровнику; 

9) окружни јавни тужилац у Копру вршиће по-
слове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Копру; 

10) окружни јавни тужилац у Новој Горици вр-
шиће послове из надлежности среског јавног тужи-
оца у Новој Горици; 

11) окружни јавни тужилац у Новом Месту вр-
шиће послове из надлежности среског јавног тужи-
оца у Новом Месту, 

12) окружни јавни тужилац у Мурској Ооботи 
в р т и ћ у послове из надлежности среског јавног ту-
жиоца у Мурској Соботи; 

13) окружни јавни тужилац у Титограду вршиће 
послове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Титограду; 

14) окружни јавни тужилац у Цетињу вршиће 
послове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Цетињу; 

15) окружни јавни тужилац у Иванграду врши-
ће послове из надлежности среског јавног тужиоца 
у Иванграду; 

16) окружни јавни тужилац у Никшићу вршиће 
послове из надлежности среског јавног тужиоца у 
Никшићу; 

17) окружни јавни тужилац у Пљевљима врши-
ће послове из надлежности среског јавног тужиоца 
у Пљевљима. 

2. Досадашња решења о одређивању окружних 
јавних тужилаца да врше послове из надлежности 
среских јавних тужилаца („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 29/56, 5/57, 17/58 и 51/58) престају да важе ступа-
њем на снагу овог решења. 

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

П. Бр, 20/59 
24 јануара 1959 године 

Београд 
% Савезни јавни тужилац, 

Бранко Д. Јевремовић, с. р. 

121. 
На основу члана 43 став 2 тачка 3 Уредбе о орга-

низацији, пословању и управљању Југословенским 
поштама, телеграфима и телефонима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/53), Генерална дирекција пошта, 
телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНИХ ПОШТАН-
СКИХ. МАРАКА С МОТИВИМА ТУРИСТИЧКИХ 

МЕСТА 
На дан 16 фебруара 195Д године пустиће се у 

течај пригодне поштанске марке са цртежима мо-
тива девет туристичких места на пет вредности, и то: 
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1) од 10 динара, Дубровник, црвена и жутома-
сдинаста до маслинасте; 

2) од 10 динара, Блед, љубинастоплава и зелена; 
3) од 15 динара, Постојна, плава и "љубичаста; 
4) од 15 динара, Охрид, кобалтплава и плаво-

зелена; 
5) од 20 динара, Плитвице, зелена и маслина-

стомрка;-
6) од 20 динара, Опатија, плава и зелена; 
7) од 30 динара, Сплит, љубичаста и жутона-

ранџаста; 
8) од 30 динара, Свети Стефан, плавољубичаста 

и сивомасдинаста; 
9) од 70 динара, Београд (Сајмиште), плава, си-

ва и црна. 
Натпис „Југослав^ а" опптампан је ћирилицом 

на маркама од 10 динара (Дубровник), од 15 динара 
(Охрид), од 20 динара (Плитвице) и од 30 динара 
(Свети Стефан), а латиницом на осталим маркама. 
Назив туриетичких места отштампан је латиницом 
на вредностима с мотивом Дубровника, Бледа, По-
стој не, Плитвица, Опатије и Сплита, а ћирилицом 
на вредностима с мотивима Охрида, Светог Стефа-
на и Београда. Ознаке вредности су у разним угло-
вима марака 

Ове марке биће у продаји код већих пошта до 
утрошка, а за франкирање поштанских пошиљака 
важиће неограничено време 

Бр. 09-1158/1 
28 јануара 1959 године 

Београд 

Генерална дирекција пошта, телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Никола Милановић, с. р. 

122. 
На основу члана 75ј Уредбе о трговинско! де-

латности и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
12/58 и 16/58) и тач. 1, 2, З, 5 и 6 Наредбе о догова-
рању о ценама по којима ће привредне организације 
куповати пољопривредне производе од задружних 
и пољопривредних произвођачких организација 
(.,Службени лист ФНРЈ", бр. 19/58), претставници 
Савеза тровинских комора Југослав^е, Савеза по-
љопривредн о-шумарских комора Југославије, Саве-
зне спољнотрговинске коморе. Савезне и н д у с т р и ј е 
коморе и Главног задружног савеза ФНРЈ, на са-
станку од 27-јануара 1959 године, постигли су 

Д О Г О В О Р 

С ДОПУНИ ДОГОВОРА О НАЈВИШИМ ЦЕНАМА 
ВИНА У 1958 И 1959 ГОДИНИ 

1. У Договору о највишим ценама вина у 1958 
и 1959 години („Службени лист ФНРЈ", бр. 86/58 и 
42/58) у тачки 2 додаје се нови став 4, који гласи: 

„Овај договор не односи се ни на пољопри-
вредна добра, сељачке радне задруге и економије." 

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

Бр. 03-404 
2 фебруара 1959 године 

Београд 
5а Савез трговинских комора 

Југослав^ е 
Секретар, 

Ристо Бајалски, с. р. 

123. 
На основу члана 75ј Уредбе о трговинскоЈ де-

латно-сти и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
12/58 и 16/58) и тач. 1, 2, З, 5 и 6 Наредбе о догова-
рању о ценама по којима ће привредне организа-
ције куповати пољопривредне производе од задру-
жних и пољопривредних произвођачких организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/58), претстлв-
ници Савеза трговниских' комора Југослав^е Са-
веза пољопривре д но -шум арских комора Југослави-
је, Савезне спољ нотр госин ске коморе, Савезне ин-
д у с т р и ј е коморе и Главног задружног савеза 
ФНРЈ, на састанку од 27 јануара 1959 године, по-
стигли су 

Д О Г О В О Р 
О ДОПУНИ ДОГОВОРА О НАЈВИШИМ ЦЕНАМА 
ИНДУСТРИСКОГ БИЉА И О ПОДРУЧЈИМА НА 
КОЈИМА ЋЕ ОВЛАШЋЕНЕ ПРИВРЕДНЕ ОРГА-
НИЗАЦИЈЕ КОНТРАХИРАТИ, ОТКУПЉИВАО 

ИЛИ НАБАВЉАТИ ИНДУСТРИСКО БИЉЕ У 
1959 ГОДИНИ 

1. У Договору о највишим ценама индустриеког 
биља и о подручјима на којима ће овлашћене при-
вредне организације контрахирати, откупљивао 
или набављати индустриско биље у 1959 години 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 30/58) у тачки I под 
В после одредбе 13 додаје.се нова одредба 14, која 
гласи: 

„14. Договор о подручјима за уљарице не односи 
се на соју." 

2. Овај договор ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРТ" 

ОЗ Бр. 317 
27 јануара 1959 године 

Београд 
За Савез тровинских комора 

Југославије 
Секретар, 

Ристо Вазалски, с. р. 

124. 
На основу члана 75ј Уредбе о трговинској де-

латности и трговинском предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57. 31 /57, 
12/38 и 16/58) и тач. 1, 2, 3. 5 и 6 Наредбе о догора-
рању о ценама по којима ће привредне оргакпзг-
ције куповати пољопривредне производе од задру-
жних и пољопривредних ттроизвођачких организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр 19/58), претставки-
ци Савеза тровинских комора Југославије, Савеза 
пољопривредно-шумарских комора Југослав^е, Са-
везне спољнотрговинеке коморе, Савезне индустгш-
ске коморе и Главног задружног савеза ФНРЈ 
на састанку од 27 јануара 1^59 године, постигли су 

Д О Г О В О Р 
О ИЗМЕНИ ДОГОВОРА О НАЈВИШИМ ЦЕНАМА 
ИНДУСТРИСКОГ БИЉА И О ПОДРУЧЈИМА НА 
КОЈИМА ЋЕ ОВЛАШЋЕНЕ ПРИВРЕДНЕ ОРГА-
НИЗАЦИЈЕ КОНТРАХИРАТИ, О Т К У П Љ И В А О 
ИЛИ НАБАВЉАТИ ИНДУСТРИСКО Б И ^ жт 

ГОДИНИ 

1. У Договору о највишим ценама индустриског 
биља и о подручјима на којима ће овлашћене при-
вредне организације контрахирати. оттсупљигати 
или набављати индустриско биље у 1959 години 
(„Службени лист ФНРЈ", бо. 31/58) у т а ^ и т под 
А одредба 1 мења се и гласи: 

„1. цикорија — — — — — — До 8,70". 
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Овслј договор ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

ОЗ бр. 318 
' 27 јануара 1969 године 

Београд 

За Савез трговински^ комора 
Ј у г о с л а в ^ е 

Секретар, 
Ристо Ба јалски , е. р, 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Наредбе о уштаћивању 
појединих врста прихода буџета и фондова на р а -
чуне код Народне банке и комуналних банака, об-
јављеном у ,,Службеном листу ФНРЈ" , бр. 2/59, пот-
крале н и ж е наведене грешке, те се да ј е 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О УПЛАЋИВАНА ПОЈЕДИНИХ ВР-
СТА ПРИХОДА БУЏЕТА И ФОНДОВА НА РАЧУ-
НЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ И КОМУНАЛНИХ БА-

% НАКА 

У тачки VII у одредби 4 под 4 уместо текста: 
„68803 — Збирни рачун фонда" треба да стоји: 
„101-1К68004/3 — Фонд". 

У истој тачки у одредби 4 под 5 уместо текста: 
„68804 — Збирни рачун фонда" треба да стоји: 
„101-11-68004/4 — Фонд". 

У истој тачки у одредби 4 под 6 уместо текста: 
„68805 — Збирни рачун фонда" треба да стоји: 
„0-01-68004/5 — Фонд". 

У истој тачки у одредби 9 под 8 уместо броја: 
„6643" треба да стоји: „68129". 

Из савезног Државног секретаријата за послове 
финансија , Београд /24 јануара 1959 године. 

УКАЗИ 
Претседник Републике на основу члана 71 тач-

„ ка 4 Уставног закона, а на предлог Државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПРЕТСТАВНИКА ФЕДЕРАТИВ-
НЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВШЕ У КО-
МИТЕТУ СТАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗЕМАЉА 

ПОТПИСНИЦА АНКАРСКОГ ПАКТА 

I 
Поставља се 
Мита Миљковић за претставника Федеративне 

Народне Републике Југоелавије у Комитету Сталног 
секретаријата земаља потписница Анкарског пакта 
у својству изванредне^ и опуномоћеног амбасадора. 

II 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

III 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 1 
21 јануара 1950 године 

Београд 

Замењује 
П р е т с е д н и к Републике 

Потпретседнкк 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р, 

Претседник Републике на основу члана 71 тач-
ка 4 Уставног закона, а НА предлог Државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА 

И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ У 
ЈЕМЕНУ 

I 
Поставља се 
Јосип Ђерђа, изванредни и оатуномоћени амба-

садор Ф Н Р Ј у Уједињеној Арапској Републици и 
за изванредног посланика и опуномоћеног министра 
Федеративне Народне Републике Ј у г о с л а в а е у Ј е -
мену еа седиштем у Каиру. 

II 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
/ 

III 
Оза ј указ ступа на снагу одмах. 

У бр. 2 
22 јануара 19^9 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 17 и 24 Уредбе о Заводу за ј ав -

ну управу („Службени лист ФНРЈ" , бр. 15/58), у вези 
с чланом 33 Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ" , бр. 20/58), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е II! Е Њ Р 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕТСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗАВОДА ЗА Ј А В Н У УПРАВУ 

I. У Савет Завода за јавну управу именују се, 
и то: 

за п р е т с е д н и к : 
1. Зековић Вељко, секретар Савезног извршног 

већа; 

за потпретеедника: 
2. Гершковић др Леон, секретар Савезног извр-

шног већа за законодавство и организацију; 
за чланове: 

3. Виљановић Војо, секретар Савезног извршног 
већа за општу управу / 

4. Божиновић Неда, савезни народни посланик, 
5. Деспот Драго, директор Високе управне шко-

ле у Загребу, 
6. Димитриј евић др Павле, доцент Правног ф а -

култета у Београду, 
7. Фрол Иво, помоћник - секретара за просвету 

и културу у Савезном извршном већу, 
8. Ха птимбеговић Селмо, члан Извршног већа 

Н Р Србије, 
9. Христов Александар, секретар за закондав-

етне и организацију Извршног већа Н Р Македоније, 
10 Ивезић Јуре, секретар Извршног већа Сабора 

Н Р Хрватске, 
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-11. Ивићевић Петар, државни потсекретар — 
Зпеф Кабинета потпретседника Савезног извршног 
Лећа, 

12. Крнфорти др Соломон, секретар за законодав-
ство и организацију Извршног већа НР Босне к 
Хер? бровине, 

,- Коробар Перо, секретар Народног собрања 
НР Македонјие, 

14. Ковачевић Миливоје, секретар Народног од-
бора града Београда, 

15. Крбек др Иво, професор Правног факултета 
ЈТ Загребу, 

16. Љумовић Вуксан, државни потсекретар — по-
моћник секретара Савезног извршног већа, 

17. Марушић Стипан, претседник Народног одбо-
ра среза Суботица, 

18. Пекић Павле, државни потсекретар за уну-
трашње послове, 

19) Полин Зоран, државни потсекретар за посло-
ве финансија, 

20. Поточник др Миха, секретар Народне скуп-
штине Н Р Словеније, 

21. Пусић др Еуген, доцент Правног факултета у 
Загребу, 

22. Степановић др Никола, професор Правног 
факултета у Београду, 

23. Вавпетич др Ладо, професор Правног ф а к у л -
тета у Љубљани. 

II Д-иректор Завода за јавну управу је члан са-
вета по свом положају (члан 17 став 3 Уредбе о За -
воду за јавну управу). 

, Б. бр 8 
3 фебруара 19"9 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

На основу члана 166 Закона о јавним службе-
ншџша („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и члана 
3'0 ст. 3 Закона о државној управи („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), у вези са чланом 33 Уред-
бе о организацији и раду Савезног извршног већа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извр-
шно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ 'ПОМОЋНИКА ДРЖАВНОГ 
СЕКРЕТАРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ ФНРЈ 

Поставља се за помоћника државног секретара 
Ва иностране послове, са звањем амбасадора, 
др Дарко Чернеј, досадашњи амбасадор Ф Н Р Ј у 
Риму. 

Б. бр. 11 
6 фебруара 1959 године 

Београд 0 

Савезно извршно веће 

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

По указаној потреби, а на основу члана 11 став 2 
Уредбе о Југословенској инвестиционој банци („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 30/56), у вези с чланом 33 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВ-
НОГ ОДБОРА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

БАНКЕ 

У Решењу о именовању новог Управног одбора 
Југословенске инвестиционе банке Б. бр. 66 од 24 
октобра 1958 године („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
43/58) врши се, према указаној потреби за провену 
у саставу Управног одбора, следећа измена, и то-

разрешава се дужности члана Управног одбора 
Момир Бошковић, савезни народни посланик, а на 
његово место именује се за члана Управног одбора 
Душан Богданов, претседник Одбора за привреду 
Извршног већа Народне скупштине АП Војводине. 

Б. бр. 12 
9 фебруара 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 3 од 24 Јануара 1959 године објављује: 

Решење о оснивању Завода за серуме и вак-
цине; 

Објаву о престанку чланства у Савету за про-
свету Н Р Србије Аћимовић Димитрију и о имено-
вању новог члана; 

Решење о овлашћењу Дуванског института у 
Београду за испитивање здравственог стања и ква-
литета дуванског семена; 

Упутство за извршење појединих одредаба За-
кона о помоћи жртава ф а т и етичког терора; 

Одлуку о накнади трошкова здоавствене за-
штите среским заводима за социјално осигурање; 

Одлуку о паушалним дневним износима тро-
шкова лечења; 

Решење о стављању под заштиту државе ста-
бла храста (С^иегсиз реДипси1а!а) познатог под име-
ном „Храст Коче Капетана" или „Кочин храст", у 
кочином Селу, на левој^ обали Велике Мораве. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 1 од 10 јануара 1959 го-
дине објављују: 

Друштвени пл?н Народне Републике Хрватске 
за 1959 годину; 

Закон о буџету Народне Републике Хрватске 
(републичком буџету) 'за 1959 годину; 

Закон о завршном рачуну о извршењу буџета 
Народне Републике Хрватске (републичког буџета) 
за 1957 годину; 
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Упутство за спровођење Одлуке о евиденцији Страна 
непокретне општенародне имовине; 103. Уредба о изменама Уредбе о звањима и 

Наредбу о сузбијању бруцелозе свиња; платама професионалних ватрогасац^ — 179 
Договор о стављању ван снаге договорене цене 104. Одлука о отварању Конзулата Федера-

за" истарски лешник и пчелињи мед; тивне Народне Републике Југославије у 
Решење о оснивању Здравствено станице у Квитоу у Еквадору — — — — — — 179 

Слу-љу; - 105. Одлуке о отварању Конзулата Федера-
Решење о оснивању Шумари је у Јабуковцу. тивне Народне Републике ЈугославиЈе у 
У броју 2 од 22 јануара 1059 године објављују: Латакији — — — — — — — — 179 
Уредбу о оснивању Савета за стручно оспособ- 106 Одлука о с н и ж е њ у продајних цена тек-

љавзње кадрова у привреди; стила и о давању регреса за текстил — 179 
Одлуку о овлашћењу Секретаријата Извршног 107. Одлука о давању регреса за увезено семе 

већа Сабора за општу управу за одређивање испит- хибридног кукуруза — — — — — — 189 
них комисија за управне службенике; Одлука о давању регреса за семе хибрид-

Решење о именовању претседника, секретара и ног кукуруза рода 1956 и 1957 године — 180 
ч панова Савета за стручно ослособљавање кадрова ш Наредба о допуни Одлуке о накнади (ре-
у привреди; тресу) при куповини вештачког ђубрива 

Правилник о допуни Правилника о риболову и средстава за заштиту биља за потребе 
повлачним мрежама; пољопривреде — — — — — — —- 181 

Наредбу о обрасцима за рибарске дозволе и до- ИО. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
зволе за спортски риболов; . о давању зајмова без конкурса за набавку 

Наредбу о риболовним средствима којима се одређене опреме — — — — — — — 181 
може обављати привредни и спортски риболов; Ш , Наредба о одређивању рудника угља који 

Наредбу о риболовним подручјима; вд^ка формирати слободно продајне цене 
Наредбу о риболовним водама у којима ов мо- уК^а 182 

ж е обављати само привредни риболов, односно при- ИЛ Царед31 о коришћењу теренских аутомо-
вредни и спортски риболов истовремено или само била од стране Управе за мере и драго-
сп готски риболов; ц е ^ метале и њених органа — — — 182 

Наредбу о ловостаји за поједине врсте риба и ИЗ. .Упутство о обрасцима у поступку за сгцро-
ракова. вођење национализација на јамних зграда 
тхи наиван ц ш и - 1 в — и грађевинског земљишта 185 

114. Упутство за спровођење Одлуке о сниже-
С А Д Р Ж А Ј : њ у продајних цена текстила и о давању 

Страна регреса за текстил — — — — — — 191 
89. Уредба о поступку за доношење т а р и ф - ш , Правилник о бродарским књижицама — 192 

них правилника^привредних организам- Иб. Правилник о допуни Правилника о звањи-
ција ма дактилографа и стенографа — — — 194 

- ^ У р е д б а о изменама и допунама Уредбе о т п р а в и л н и к о коришћењу превозних оред-
^ порезу на доходак — — — — — — п г с т а в а з а с г т е ц и ј а л , н е п 0 Т р 8 б е здравствено 

^91.Ј Уредба о измени Уредбе о порезу на про- службе — — — — — — — — — 194 
итет 1^2 И8.-Наредба о почетку примењивана т а р и ф -

92 Уредба о изменама Тарифе пореза на них правилника привредних организација 
промет — — — — — — — — — 172 донетих у 1959 години — — — — — 195 

93 Уредба о посебном додатку за службенике ц д . Упутство о одређивању временског пе-
Државног секретаријата за иностране по- риода у коме се могу давати потрошачки 
слове — — — — — — — — — ' 173 кредити за куповину огрева — — — — 193 

94 Уредба о посебном додатку за службенике 120. Решење о одређивању окружних јавних 
Кабинета Претседника Републике — — 173 тужилаца који ће вршити послове из на-

95 Уредба о измени Уредбе о звањима и пла- длежцости среских јавних тужилаца — 196 
- тама службеника органа унутрашњих по- 1 2 г- Решење о пуштању у течај пригодних по-

с л о в а „ ^ — ^ — — ' ^ ^ . 174 шта неких марака с мотивима туристич-
ких места — — — — — — — — 196 

96 Уредба о изменама Уредбе о положајним 122. Договор о допуни Договора о на јвишим 
платама службеника просветних установа 174 ценама вина у 195-8 и 1959 години — — 197 

97 Уредба о изменама Уредбе о п о л о ж е н и м 1 2 3- Договор о допуни Договора о, на јвишим 
платама судија и јавних тужилаца — — 175 ценама индустриског биља и о подручјима 

на којима ће овлашћене привредне орга-
98. Уредба о измени Уредбе о посебном до- низације контрахирати, о т к у п љ и в а о или 

цатку службеника установа у области ну- набављати индустриско биље у 1959 го-
клеарне енергије — — — — — — п е дини - — — — — — — — 197 

99. Уредба о посебном додатку за службенике 1 2 4- Договор о измени Договора о на јвишим 
царинске службе — — — — — — 176 ценама индустриског биља и о подручјима 

на којима ће овлашћене привредне орга-
100. Уредба о посебном додатку за санитарне низације контрахирати, о т к у п љ и в а о или 

инспекторе — — — — — — — — 176 набављати индустриоко биље у 1959 го-
101 Уредба о посебном додатку за девизне дини — — — — — — — 197 

инспекторе — — — — — — — — 177 Исправка Наредбе о уплаћивању појединих 
^ врста прихода буџета и фондова на ра -

102 Уредоа о изменама Уредбе о платама тех - чуне код Наводне банке и ко-муна тних 
^ ничког особља и помоћних службеника 177 банака — — — — — — — — — 198 

Издавач: Новинска .установа „Службени лћст ФНРЈ", Београд, Улица Ктеаљ^ттћа Т^р.^а бр. 9. 
— В. д, директора и одговорног уредника Исо Бзрух , Улчца Краљевића Марка бр. 9. — 

Штам.па Београдски графички завод, Београд 


