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254. ^ 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА о' ПРОГЛАШЕЊУ 
ДВАДЕСЕТОГ АПРИЛА 1959 ГОДИНЕ ЗА 

ДРЖАВНИ ПРАЗНИК 
На основу ччлана 71 тачка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о про-
глашењу двадесетог априла 1959 године за државни 
празник, који је усвојила Савезна народна скуп-
штина на седници Савезног већа од 15 априла 1959 
године. 

П. Р. бр. 29 
15 априла 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

-Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ПРОГЛАШЕЊУ ДВАДЕСЕТОГ АПРИЛА 1959 

ГОДИНЕ ЗА ДРЖАВНИ ПРАЗНИК 

Члан 1 
Двадесети април 1959 године, као дан четрде-

сете годишњице оснивања Комунистичке партије 
Југославије, прославиће се као празник у смислу 
Закона о државним празницима. 

Члан 2 
Овај закон ступа на снагу даном доношења. , 

255. 

На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 
Савезног извршног већа и о даљем раду на припре-
мама закона о привредном систему („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/54), в ради извршења Уредбе о спољно-
трговинском пословању („Службени лист .ФНРЈ" , 
бр. 25/55), Савезно извршно Беће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПРИ-
БАВЉАЊУ ПРАВА И Н Д У С Т Р И Ј Е СВОЈИНЕ У 

ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 1 
У Уредби о прибављању права и н д у с т р и ј е сво-

јине у иностранству („Службени лист ФНРЈ", бр. 
81/54) у члану 1 после става 1 додаје се нови став 

који ГЛАСИ! -

„Привредна организација која заснива своју, 
производњу на увозу полуфабриката, склопова, де-
лова, потсклопова, саставних делова или готових 
производа, и у вези са тим добива техничку доку-
ментацију односно техничко искуство од иностране 
организације или појединца, или ступа са њима у 
техничку сарадњу, дужна је тај свој однос са ино-
страном организацијом или појединцем регулисати 
писменим уговором." 

Досадашњи став 2, који постаје став З, мења се 
и гласи: 

„Уговори из ст. 1 и 2 могу се закључити непо-
средно или преко привредне организације уписане 
у спољнотрговински регистар." 

Члан 2 
Члан 3 мења се и гласи: 
„За закључење уговора из члана 1 ове уредбе 

потребна је дозволе (члан 7 став 3). 
За набавку комплетног пројекта или пројекта 

односно техничке документације технолошког про-
цеса инвестиционог објекта није потребна дозвола 
из претходног става, ако је у одобреном инвеети-
циоцом програму и уговору домаћег инвеститора са 
банком веђ одређено' који се комплетни пројект 
односно технолошки процес има набавити. 

Секретари јат Савезног извршног веће за инду-
стрију може прописати да за закључење уговора из 
члана 1 није потребна дозволе из става 1 овог чла-
на, ако предмет прибављања није од битнијег зна-
ча ја за развој одређене врсте производње или се 
њиме домаћа производња не доводи у зависност од 
иностранству, и то само ако друштвено плавно личе 
не преузима никакве обавезе нити посебно стваоа 
обавезе трајнијег карактера према иностраној орга-
низацији или појединцу. 

Прописом из претходног ставе може се одреди-
ти да потврду о томе да друштвено правно лице 
има обезбећена потребна средства (члан бе став 1) 
издаје банка. 

Кад постоји сумње о томе^да ли је потребна 
дозвола или се имају применити одредбе ст. 2 и 3 
овог члана, одлучује Секретаријат Савезног извр-
шног већа зе индустрију." 

Члан 3 
Члан 4 брише се 

Члан 4 
У члану 5 став 1 на кра ју тачке 4 уместо тачке 

ставља се тачка и запета и после ње додају се две 
нове тачке, које гласе: 

„5) мишљење стручног удружења произвођача и 
удружења привредних организација које употре-
бљавају производе израђене по прибављеној лицоч-
ци односно техничкој документација о потреби 
прибављања и н д у с т р и ј е својине односно ступања 
у техничку саредн^у; 

6) потврда Управе за патенте о томе да ли су 
права и н д у с т р и ј е својине која су предмет уговора 
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или слична прова заштићена регистрованим дтатен-
том, као и потврде Управе за патенте и Југословен-
ског центра за техничку и научну документацију 
о томе да ли располажу одговарајућом документаци-
јом о производним поступцима који су предмет 
уговора.". 

Став 2 овог члана мења сд и гласи: 
„Секретаријат Савезног извршног веће за инду-

стрију прописаће које податке треба да садржи те-
хничко и економско образложен^ предмета уговора 
и да ли уз молбу треба приложити и другу доку-
ментацију, поред оне наведене у претходном ставу." 

Члан 5 
У члану 8 став 2 мења се и гласи: 
„Претседник и чланове комисије из претход-

ног ставе поставља секретар за индустрију у Саве-
сном извршном већу, у сагласности са Комитетом за 
спољну трговину." 

Члан 6 
У члану 7 став 3 мења се и гласи: 
,Дозволу издаје Секретари!ат Савезног извр-

шног већа за индустрију, уз сагласност претседни-
ха Комитета за спољну трговину." 

Члан 7 
После члана 8 додаје се нови члан вз, који 

гласи: 
„По добивању дозволе из члана 3 ове уредбе 

друштвено правно лице не може уговор о прибав-
љању и н д у с т р и ј е својине односно / о ступању у 
техничку сарадњу закључити пре него што угово-
ром са одговарајућом банком обезбеди потребна 
страна и домаћа средства плаћања за извршење 
обавеза које преузима према иностраном саугово-
рачу, као и за обезбеђење производње односно по-
словања на основу предмета уговора, ако истима 
не располаже. 

Савезни Државни секретари јат за послове фи-
нансија, у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног веће за индустрију и Комитетом за спољ-
ну трговину, донеће ближе прописе о томе које по-
датке друштвено правно лице треба да поднесе 
банци ради обезбеђења средстава из претходног 
ставе, као и шта тре-ба да садржи уговор из прет-
ходног става.а 

о 
Члан 8 

Члан 10 мења се и гласи: 
„Сви уговори из члана 1 ове уредбе, укључују-

ћи ту и уговоре из члана 3 ст. 2 и 3 ове уредбе, 
мораЈу се поднети не регистрацију Секретари јату 
Савезног извршног већа за индустрију у року од 30 
дана од дана њиховог закључења. 

Уговори из претходног ставе, осим уговора из 
члана 3 став 2 ове уредбе, постају пуноважни кад 
Суду регистровани. 

Секретаријат Савезног извршног веће за инду-
стрију не може одбити регистрацију уговора ако је 
домаће правно лице испунило услове из дозволе 
(члан 8) и обезбедило потребна средства сходно 
члану 8а ове уредбе/4 

Члан 9 
У члану 11 став 1 после речи: „појединима" 

Д о д а ј у се речи: „или ову изнети у иностранству, 
вио другим прописима није друкчије одређено,". 

Члан 10 
Члан 15 мења се и гласи: 
„Новчаном казном од 500.000 до 10,000.000 дина-

ра казниће се друштвено правно лице за привредни 
Преступ: 

Среда, 15 апрф?л 1959 

1) ако уговор из члана 1 ове уредбе закључи: 
а) без дозволе Секретаријата Савезног извршног 

већа за индустрију (члан 3); 
б) противно добивеној дозволи (члан 8); 
в) пре захључења уговора са одговарајућом 

банком о обезбеђењу потребних средстава, а своја 
средства нема (члан 8а); 

2) ако заснива своју производњу без закљученог 
писменог уговора, противно одредби члана 1 став 
2 и члана 19а ове уредбе; 

3) ако закључени уговор у одређеном року не 
поднесе на регистрацију (чл. 10 и 19 став 1). 

За коју од радњи Аз претходног става казниће 
се и одговорно лице у друштвеном правном лицу 
новчаном казном од 10.000 до 200.000 динаре." 

9 Члан 11 
Члан 16 мења се и гласи: 
„Новчаном казном од 500.000 до 10,000.000 динара 

казниће се друштвено правно лице зач привредни 
преступ, ако документацију изнесе у иностранство 
или уступи иностраној организацији или појединцу 
противно одредби члана 11 ове уредбе. 

За коју од радњи из претходног ставе бдговор-
но лице у друштвеном правном лицу казниће се 
новчаном казном од 10.000 до 200.000 динара. 

Истом казном казниће се одговорно лице у дру-
штвеном правном лицу ако другоме омогући да, 
противно одредби члана 11 ове уредбе, техничку 

, документацију уступи иностраној организацији или 
појединцу или изнесе у иностранство." 

Члан 12 
ч У члану 18 после речи: „иностраним организа-

цијама" додају се речи: „или ову изнесе у иностран-
ству'. 

Члан 13 
Члан 19 став 1 мења се и гласи: 
,.Сви уговори из члана 1 ове уредбе који су у 

важности на дан ступања на снагу ове уредбе, мо-
рају се у року од 3 месеца од дана ступања на сна-
гу ове уредбе поднети на регистрацију Секретари-
јату Савезног извршног већа за индустрију." 

Члан 14 
После 'Члана 19 додају се два нова члана, који 

гласе: 
„Члан 19а 

Привредна организација чија је производња за-
" снована у смислу члана 1хстав 2 ове уредбе, дужна 

је у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове 
уредбе поступити по тој одредби. 

Члан 196 
Кад се ради о набавци лиценце или техничке 

документације односно о кооперацији са иностра-
ном фирмом- или лицем ради производње артикала 
наоружања или војне опреме, дозволу за закључе-
ње уговора даје Државни'секретаријат за послове 
народне одбране у сагласности са Претседником Ко-
митета за спољну трговину. 

Уговоре из претходног стаба региструје Држав-
ни секретари јат за послове народне одбране." 

Члан 15 
У члану 6 став 1, члану 7 став 1, члану 8, члану 

9 став 1, члану 11 ст. 1 и 2, члану 12 ст. 1 и 2 и 13, 
18 и 20 уместо речи: „савезни Државни секретари-
Јат за послове народне привреде" стављају се речи: 
„Секретаријат Савезног извршног већа за индустри-
ју" и уместо речи: „савезни државни секретар за 
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послове народне привреде" стављају се речи: „се-
кретар за индустрију у Савезном извршном већу". 

Члан 16 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно^ извршно веће 

Р. п. бр. 94 
31 марта 1959 године 

Београд 

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

257. 

На основу тачке 1 под 1 главе XXII Оавезноц 
друштвеног плана за 1959 годину и члана 17 Зако-
на о савезном буџету за 1959 годину („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 1/50) Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К А 

256. 
\ 

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

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ ПРОДАЈИ ОГРЕВНОГ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ШИРОКЕ 
ПОТРОШЊЕ 

1. Трговинским привредним организацијама и 
другим привредним организацијама које се баве 
продајом лигнита,, мрког угља и брикета од мрког 
угља, одобрава се регрес за продате и испоручене . 
количине ових производа за потребе широке потро-
шње у следећим процентима, и то: 

1) за количине продате од 1 априла до 31 јула, 
а испоручене најдоцније до 31 августа — 40%; 

2) за количине продате од 1 августа до 31 марта, 
а испоручене најдоцније до 30 априла — 30%. 

Проценти из претходног става обрачунавају се 
од цене по којој предузећа продају лигнит, мрки 
угаљ и брикет од мрког угља осталим потрошачима 
који немају право на попуст у време кад овај огрев-
ни материјал продају за потребе широке потрошње. 

2. На привредне организације које поступе про-
тивно одредбама ове одлуке примениће се одредба 
члана 92 став 1 тачка 3 Уредбе о трговинској де-
латности и трговинском предузећима и грдњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58), а на одговорна лица у привред-
ној организацији — одредба члана 92 став 4 исте 
уредбе. 

Привредне организације које захтеве за регрес 
не поднесу банци до рока који пропише савезни 
Државни секретари!ат за послове финансија, губе 
право на остваривање регреса по тим захтевима. 

3. Даном почетка примењивања ове одлуке 
престаје да важи одредба тачке I под 4 Привреме-
не одлуке о регресима у привреди („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/53 и 56/55). 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1 априла 1959 године. 

Р. п. бр. 95 
31 марта 1959 године 

4 Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Потпретседник, 

О МИНИМАЛНИМ ЗАШТИТНИМ ЦЕНАМА И 
ПРЕМИЈАМА У 1959 ГОДИНИ ЗА ГОВЕДА, СВИи 
ЊЕ, ОВЦЕ И ЖИВИНУ ОДРЕЂЕНОГ КВАЛИТЕТА 

I У циљу унапређивања производње квалитети 
них говеда, свиња, оваца и живине, пољопривреди 
ним организацијама (земљорадничким задругама^ 
сељачким радним задругама, пољопривредним до-
брима и економијама, као и осталим привредник 
организацијама које се баве ТОБОМ) обезбеђују се 
приликом продаје говеда, свиња, оваца и живине у 
1959 години, ако се на тржишту буду формирале це-
не на нижем нивоу, следеће минималне цене и први 
мије: 

" Цена Премија 
динара 

А, Свиње: 
1) за свиње за „бекон": 

а) I класе — тежине 85—95 кг 
по комаду 

б) II класе — тежине 85—95 кг 
по комаду 

в) III класе — тежине 85—95 кг 
по комаду 

2) за беле меснате свиње: 
а) I класе — тежине од 90—ИО 

кг по комаду 
б) II класе — тежине 110—130 

кг по комаду 
3) за црне меснате свиње: 

а) I класе — тежине од 90—ИО 
- кг по комаду 

б) II класе — тежине од ИО—130 
кг по комаду 

в) III класе — тежине преко 130 
кг по комаду 

4) за свиње домаће расе: 
а) I класе — до 2 године живота 

и тежине преко 130 кг по ко-
маду 

б) II класе — до 2 године жи-
вота и тежине од 105—130 кг 
по комаду 

Б.Товеда: 
1) за говеда, осим расе „буша": 

а) 1а класе — утовљена, са 58% 
меса 

б) I класе — утовљена, са 55— 
58% меса 

в) II класе — утовљене, са 50— 
55°/о меса 

230 

220 

210 

206 

195 

200 

190 

185 

19 

15 

16 

16 

15 

170 — 

160 — 

126 — 

115 - — 

105 — 

105 ' — 
95 — 

Вељко Зековић, е, р. Едвард Кардељ, с. р. 

2) за говеда расе „буша": 
а) I класе 
б) II класе 

3) за младе говеда: 
а) 1а ^лаое — од 2—3 године 

живота и тежине преко 450 
кг по комаду 135 15 

б) I класе — од 2—3 године жи-
вота и тежине преко 450 кг 
по комаду 125 15 

4) за утовљену јунад: 
а) 1а класе — од 12—24 месеца 

живота и тежине преко 450 кг 
по комаду 170 15 
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6) I класе — од 12—24 месеца 
живота и тежине преко 450 кг 
по комаду 

5) за утовљену јунад квалитета 
)Ва)ћу ђееЈк: ^ 
а) I класе — од 6—12 месеци 

живота и тежине преко 350 кг 
по комаду 

б) I класч — од б—12 месеци 
живота и тежине преко 350 кг 
по комаду 

6) за утовљену телад: 
а) 1е класе — до 6 месеци жи-

вота и тежине преко 200 кг 
по комаду 

б) I класе — до 6 месеци жи-
вота и тежине преко 200 кг 

^ по комаду 
7) утовљену јунад расе „буша": 

џ) I класе —^до 2 године живота 
б) II класе — до 2 године живота 

В. Овце: 
1) за утовљену јагњад: 

а) I класе 
б) II класе 

%) за утовљене овце' 
а) I кле се 
б) II класе 

Г. Живина: 
1) за утовљене пилиће „бројлере": 

а) I кл%се 
б) II класе 
в) III класе 

Цена Премија 
динара 

160 15 

200 35 

190 36 

180 

170 

135 
125 

140 
120 

100 
85 

ЗОО 
280 
260 

36 

35 

Цене из претходног става важе за 1 кг живе 
мере франко вагон утоварне станице продавца, од-
носно франко утоварено у камион у месту про-
давца. 

Премије из претходног ставе важе за 1 кило-
грам живе мере. ч 

Квалитет сгохе мора 'одговарати условима про-
писаним Правилником о квалитету стоке зе клање 
намењене извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/58).; 

II Организацијама из тачке I ове одлуке п р и - ' 
пада премија за сваку количину свиња з^ „бекон", 
белих меснатих свиња, јунади 1а и I класе, утов-
љени^ телади 1а и I класе, младих говеда од 2—3 
године или јунади квалитета вВаТзу Ђееи, коју 
произведу саме или у кооперацији се индивидуал-
том произвођачима. 

Земљорадничке задруге дужне су најмање бДО/о 
од износа премија остверених у смислу претходног 
става, унети у свој фонд основних средстава. 

III Дирекција за исхрану одредиће привредне 
организеције које се баве прерадом или прометом 
стоке и сточних производа на велико које су ду-
жне да откупе у своје име и за свој рачун сваку 
ћонуђену количину говеда и свиња под условима 
Прописаним у тачки I ове одлуке. 

Дирекција за исхрану може издати налог при-
вредној организацији из претходног става да отку-
пљену стоку односно месо и прерађевине од меса 
о м стоке продаје на одређеним тржиштима. 

Налози Дирекције за исхрану издати у смислу 
претходних ставова, обавезни су за привредну ор-
Ншизацију. 

Ако привредна организација због општих при-
кива на тржишту, а у вези са извршењем налога 
Дирекције за исхрану, претрпи штету, Дирекција за 
Исхрану дужна је ову накнадити привредној орга-
Ш13аЦ1!јИ. 

IV Односи између Дирекције зе исхрану и при-
вредних организација који проистичу из налога 
Дирекције за исхрану (тачка III) регулишу се уго-
вором између Дирекције за исхрану и привредне 
организације којој Је налог издат. 

V Премија из тачке II став 1, као и накнаде 
штете из тачке III став 4 ове одлуке, исплаћиваће 
се у 1959 години на терет средстава предвиђених 
у разделу 67 главе 2 Савезног буџета за 1959 годину. 

VI Овлашћује се савезни Државни секретари-! 
јет за послове финансија да, у сагласности са ,са -
везним Државним секретариј атом за послове роб-^ 
ног промета и .. Секретару атом Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, донесе ближе 
прописе о начину исплате и употребе премија, као 
и о условима под којима привредна организација 
може добити накнаду у смислу тачке III став 4 ове 
одлуке. 

VII На привредне организације из тачке I ове 
одлуке које се не придржевају цена и других усло-
ва прописаних овом одлуком или које не поступе 
по налогу Дирекције за исхрану, примениће се 
члан 92 став 1 тачка 3 и став 4 Уредбе о трговин-
о м делатности и трговинским предузећима и рад-
њама. 

VIII Ова одлука примењиваће се на производе 
из тачке I ове одлуке који се испоруче од дана 
ступања на снагу ове одлуке, а за количине тих 
производа испоручене од 1 јануара 1959 године до 
ступања на снагу ове одлуке примењиваће се одреди 
ба Одлуке о минималним заштитним ценама и пре-
мијама у 1958 и 1959 голини за говеда и свиње одре-
ђеног квалитету („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/58 
и 28/58). 

IX Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о минималним заштитним ценама и 
премијама у 1958 и 1959 години за говеда и свиње 
одређеног квалитета. 

X Ове одлука ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 97 
31 марта 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпретседник, 
Едвард Кардељ, с. р^ 

258. 
I 

На основу става 2 тачка 6 одељак 1 главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1959 годину, Саве-
зно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВНОГ ФОНДА 
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА УНУТРАШЊЕ 

ТРГОВИНЕ 

1. Привредне организације унутрашње трговина 
могу употребљавати до 50% од износа средстава 
свог резервног фонда, према стању на почетку гон 
дине, зе покриће разлике између набавне и продаја 
не цене индустриске робе коју имају на залихама, 
ако је разлика, настала отуда што је набавна цена 
нов? робе исте врсте и квалитета нижа од цене по 
којој је роба ва залихема набављена, или ако се 
роба на залихама не може продати по ранијој на-
бавној цени. 

2. Овлашћује се савезни Државни секретаријат 
за послове финансија да, по потреби, доноси ближа 
упутства за спровођење ове одлуке. 
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3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. И. бр. 96 
31 марта 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, ГХотпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

259. 

На основу тачке 1 под 1 главе XXII Савезног 
друштвеног плана за 1959 годину, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВИШИХ ПРОДАЈНИХ ЦЕ-

НА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ЦЕМЕНТА 

1. Одређују се највише продајне цене за сле-
деће врсте цемента: 

Дин./тона 
1) Бели портланд — цемент ^ВигаМхис 

(према условима ЈТЈ8 В.С1.010) 35.000 
2) Бели цемент ^Сагзос тамније ни-

јансе са , губитком жарење изнад 
6,5% (према условима ЈИЗ В.С1.010 
тачка 3.3102) 27.000 

3) Специјални цемент ^1/а Гаг^ев 20.000 

Ове цене важе франко утоварено у вагон или 
брод утоварне станица најближа месту произвођача. 

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

Р. п. бр. 98 
31, марта 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпретседник, 

Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

260. 
На основу члана 72 став 3 Основног закона о 

буџетима („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56) и чла-
на 16 Уредбе о краткорочним кредитима („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 31/56), а у вези са чланом 2 
одељак I под а) тач. 11 и 48 Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и републичких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58), са-
везни Државни секретару ат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДОБРАВАЊУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА 
НАРОДНИМ РЕПУБЛИКАМА, АУТОНОМНИМ ЈЕ-
ДИНИЦАМА, СРЕЗОВИМА и ОПШТИНАМА ЗА 
ПОКРИЋЕ БУЏЕТСКИХ РАСХОДА УСЛЕД НЕ-

РАВНОМЕРНОГ -ПРОТИЦАЊА ПРИХОДА 
БУЏЕТА 

1.- Банка која извршава буџет народне репу-
блике, аутономне јединице, среза или општине (у 
даљем тексту: политичкотериторијалне јединице) 
може политичкотериторијалној јединици одобрити 
краткорочни кредит ако ова није у могућности да 
из остварених прихода буџета исплати редовне 
буџетске расходе услед неравномерног прилива 
прихода. 

Број Го — Страна ЗЗТ 

2. Основицу за рбрачунавање краткорочног кре^ 
дита претставља разлика између укупног износа 
прихода у одобреном буџету политичкотеритори^ 
јалне јединице и збира,прихода предвиђених у бу-
џету: од дотације из буџета друге политичкотери-
торијалне јединице, од вишка прихода из претход-
не године и од пренетог износа средстава 6% бу-
џетске резерве из 1958 године. 

Укупан износ краткорочног кредита који се 
може одобрити политичкотериторијалној јединици 
за покриће буџетских расхода услед ^равномерног 
прилива прихода буџета може износити највише 
8% од основице утврђене по'претходном ставу, ума-
њене за 6% на основу тачке 2 главе XXI Савезној 
друштвеног плана за 1959 годину. 

3. У периоду привременог финансирања, ако бу-
џет политичкотериторијалне јединице није могао 
бити донет зато што није донет друштвени план 
више политичкотфиторијалне јединице, банка 
може политичкотериторијалној јединици одобрити 
краткорочни кредит за покриће расхода буџета до 
висине износа који је потребан за исплату плата 
службеника и радника према платним спискови-
ма за месец децембар претходне године и до виси-в 
не износа материјалних расхода извршених у од-̂  
носном месецу претходне године. 

Краткорочне кредите по претходном ставу 
банка, ће одобравати посебно за сваки месец траја-
ња привременог финансирања, а највише за прва 
три месеца буџетске године. 

4. Краткорочни кредити по овој наредби могу 
се одобравати до краја септембра. Одобрени крат-
корочни кредити имају се у потпуности вратити до 
30 новембра године у којој је кредит одобрен. 

Ако одобрени кредит не буде измирен до уго-
вореног рока односно у року предвиђеном у прет-! 
ходном ставу ове тачке, банка ће своје потражи-
вање наплатити постепено из текућег прилива при-
хода по буџету политичкотериторијалне јединице, 
по одбитку износа потребних за исплату плата слу-
жбеника и радника, стипендија и сталних соци-
јалних помоћи. 

5. На краткорочне кредите одобрене по овоЈ 
наредби плаћа се камата по стопи од 4% годишње. 

Камата из претходног става обрачунава се на 
део т 'оедита одобреног по тачки 3 ове наредбе који 
не буде измирен из прилива прихода буџета поли-
тичкотериторијалне јединице по истеку рока од ме-
сец дана од дана кад је виша политичкотеритори-
јална јединица донела свој друштвени план. На 
део кредита кој РЈ до тог рока буде измирен не пла-
ћа се камата. 

6. Услови краткорочних кредита одобрених до 
ступања на снагу ове наредбе политичкотеритори-
ј ал ним јединицама за 'покриће расхода по буџету 
за 1959 годину на основу важећих прописа, саобра-
зиће се условима предвиђеним у овој наредби у 
року од' два месеца од дана ступања на снагу ове 
наредбе. 

7. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о одобравању краткорочних креди-
та народним републикама, аутономним јединицама, 
срезовима и општинама за покриће буџетских ра-
схода услед неравномерног притицања прихода бу-
џета („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/58). 

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

Бр. 05-9190/1 
3 априла 1959. године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 

Никола Минчев, е. р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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261. 

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

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

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
1. У Наредби о коефицијентима за обрачуна-

вање разлике у ценама при извозу и увозу одре-
ђених производа и услуга („Службени лист ФНРЈ", 

.бр. 21/57, 45/57, 6/58, 19/58, 29/58 и 40/58)^ у тачки I 
одељак Б у грани 114 — Црна металургија, после 
текста редног броја 31 додаје се текст под редним 
бројем 32, који гласи: 

„32. Шавне цевјк легиране и специјалне'") 1,50". 
2. У тачки I одељак Б у грани 116 — Неметали, 

текстови редних бројева 20 и 48 мењају се и гласе: 
„20. Термос-боце — — — — — — 1,80 
48. Дугмад — — — — — — — 2,00'% 

8. У тачки I одељак Б у грани 117 — Метало-
прерађивачка индустрија, текстови редних бројева 
З, 20, 25, 30, 41, 45, 47, 48, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 
65, 66 и 75 мењају се и гласе: 

„3. Ужад метална, ланци, плетиво и 
платно од жице и остали жичани 
производи: 
а) платно од жице — — — — — 1,50 
б) ужад метална""1) — — — — 1,50 
в) остало — — — — — — — 2,00 

20. Бицикли и делови: 
а) тркачки и дечји — — — — — 1,50 
б) спортски — — — — — — 2,00 
в) остали — — — — — — — 2,50 
г) делови за бицикле"'") — — — 1,50 

25. Мотори за чамце, прибор и делови"") 2,00 
80. Пољопривредни алат, опруге и осо-

вине за кола и сл. — — — — — 2,00 
41. Посуђе и једећи прибор: 

а) посуђе — — — — — — — 2,00 
б) једећи прибор — — — — — 1,80 

45. Машине и прибор за домаћинство — 1,50 
47.. Часовници — — — — — — — 1,80 
48. Будилници, зидни и стони часовници 2,50 
51. Метална галантерија за широку по-

трошњу — — —^ — — — — 1,70 -
(перорези, маказе, апарати за оштре-
ње жилета и сл.) 

56. Метални канцелариски прибор — — 2,00 
(машине за спајање и бушење хар-
тије, резани за оловке, држачи за 
хартију, ножеви за сечење хартије 
и др.) 

57. Писаћи и цртаћи прибор-метални: 
а) налив-пера, хемиске оловке, па-
тент-оловке и сл. — — — — — 2,00 
б) шестари, циркли, шибери, пера 

- и сл. — — — — — — — — 1,70 
в) делови"") — — — — — — 1,50 

58. Ваге""): 
а) за домаћинство — — — — — 1,60 
б) остале ваге — — — — — 2,00 

59. Фотографски апарати, прибор и де-
лови: 
а) фотографски апарати и прибор — 1,60 
б) делови"") — — — — — — 1,50 

61. Прибор за лов, риболов и спорт — ме-
тални — — — — — — — — 1,80 
(ловачке пушке и прибор, удице, при-
бор за подводни риболов, спортски ре-
квизити и сл.) 

64. Музички инструменти, прибор и де-
лови: 
а) хармонике — — — — — — 2,50 
б) остали музички инструменти — 1,50 
в) прибор и делови — — — — 1,70 

65. Пиштољи и резервни делови за пи-
штоље — '— — — — — — 1,80 

66. Муниција за лов — — — — — 1,80 
75. Апарати за коришћење бутан-про-

пан гаса за домаћинство: 
а) штедњаци — — — — — 1,50 
б) остало — — — — — — — 1,60", 

У истој грани текст редног броја 21 брише се. 
4. У тачки I одељак Б у грани 119 — Електро-

индустрија, текстови редних бројева 22, 30 и 45 
мењају се и гласе: -

„22. Електрични апарати за домаћинство""): 
а) фрижидери, грејачи да просторије, 

усисивачи за прашину и електрич-
не пегле — — — — — — 2,00 

б) остали електрични апарати за до-
маћинство — — — — — — 1,80 

30. Радио-пријемници: 
а) радио-пријемници струјни — — 2,50 
б) радио-пријемници батериски и ба-

териеко-струјни — — — — 1,80 
45. Уређаји за снимање и репродукцију 

звука, прибор и делови: 
„ а) уређаји з-а снимање и репродукцију 

звука — — — — — — — 1,70 
(магнетофони, диктафону елек-
трични грамофони и сл.) 

б) прибор и делови") и грамофонске 
плоче — — — — — — — — 1,50".' 

5. У тачки I одељак Б у грани 120 — Хемиска 
индустрија, текст редног броја 47 мења се и гласи: 

„47. Трака за снимање: 
а) кинематографска позитив-трака 

црно-бела од 35 и 16 мм ширине, 
и дубл кинопозитив-трака") — — 1,50 

б) остале врсте кинематографске траке 1,00 
в) магнетофонска трака — — — 1,00'% 

6. У тачки I одељак Б у грани 124 — Текстилна 
индустрија, текстови редних бројева 4, 6, 12, 13, 15, 
16, 21, 33, 41, 49 и 50 мењају се и гласе: 

„4. Памучне тканине — — — — — 1,60 
6. 1,70 

12. 1,70 
13. Вунене тканине — — — — — 1,60 
15. Вунена трикотажа, чарапе и позамен-

1,70 терија — — — — — — — — 1,70 
16. 1,70 
21. Ланене тканине — — — — — 1,60 
ВЗ. Тканине од природне свиле — — 1,60 
41. Тканине од вештачких и синтетичких 

1,60 влакана — — — — — ;— — 1,60 
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49. Мушема и линолеум — — — — 2,00 
50. Остали производи широке потрошње 2,00'% 
7. У тачки I одељак Б у грани 126 — Инду-

стрија гуме, текстови редних бројева 13 и 16 ме-
њају се и гласе: 

„13. Гумена обућа — — — — — — 1,60 
1в. Дечје играчке — — — — — — 1,50'% 
8. У тачки I одељак Б у грани 127 — Прехран-

бена индустрија, текстови редних бројева 16 и 18 
мењају се и гласе: 

„16. Бибер — — — — — — — — 2,50 
18. Остали зачини — — — — — 2,00 

(чај, цимет, каранфил ићи, орашчићи, 
мускат цвет, пимент и сл.) 

9. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се на послове увоза закључене од тог дана. 

П. бр. 1226 
8 априла 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с. р. 

262. 

На основу члана 17 став 2 Закона о савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 
1/59) и тачке 2 став 2 Одлуке о давању регреса при 
продаји огревног материјала за потребе широке 
Потрошње („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/59), саве-
зни Државни секретари јат за послове финансија 
прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ПРИ ПРОДАЈИ ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПО-

ТРЕБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

1. Под продајом лигнита, мрког угља и брикета 
од мрког угља за потребе широке потрошње у 
смислу тачке 1 Одлуке о давању регреса при-
д о д а ј и огревног материјала за потребе широке 
потрошње подразумева се продаја и испорука озих 
производа појединим домаћинствима, студентским 
и ђачким домовима и интернатима, студентским и 
ђачким ресторанима и мензама, радничко-службе-
ничким ресторанима и мензама основаним од стра-
не привредних организација и установама и домо-
вима социјалног збрињавала (домови глувонемих, 
слепих, стараца и старица, дечје јаслице и обдани-
шта, домови за васпитање запуштене деце). 

2. Кућни савети могу"куповати уз попуст лиг-
нит и мрки угаљ за потребе централног грејања 
зграда само у количини потребној за загревање 
станбених просторија. 

Приликом куповине лигнита и мрког угља за 
зграде у којима се поред станбених налазе и по-
словне просторије, кућни савети су дужни предати 
потврду издату од стране надлежне станбене упра-
ве из које ће се видети однос површине између 
станбених и пословних просторија изражен у ква-
дратним метрима и у проценту. На основу овако 
утврђеног односа кућни савет има право на 
коришћење попуста за количине угља које одгова-
рају проценту утврђеном за станбене просторије. 

Ако се у згради налазе само станбене просто-
рије које се користе искључиво за становање, над-
лежна станбена управа издаће кућном савету по-
тврду о томе. 

3. Под продајом угља за потребе широке по-а 
трошну у смислу тачке 1 овог упутства сматра се к 
продаја Лигнита, мрког угља и брикета од мркоЦ 
угља коју врше рудници угља својим радницима К 
службеницима за потребе њихових д о м а ћ и н с т в о 

Рудници угља за извршену продају угља у 
смислу претходног става остварују регрес у висина! 
разлике између сопствених продајних цена (про-^ 
дајних цена произвођача) и цена по којима дојен 
д-ина домаћинства п л а ћ а ј ^ угаљ за сопствене потре-
бе код предузећа која се баве продајом лигнита Н 
мрког угља у седишту рудника или у најближем! 
месту. 

4. За продате и испоручене количине лигнита 
и мрког угља регрес остварују трговинске привред-
не организације и друге привредне организације 
које се баве продајом ових производа. 

Уз захтев за регрес привредне организације из 
претходног става прилажу: 

1) за лигнит и мрки угаљ продат појединим дон 
маћинствима, спецификацију о продатим количи-
нама угља (благајнички извештај) у току једно!1 

дана. Ова спецификација садржи податке.о датуму; 
извршене- продаје, врсти угља, продатим количи-
нама, пуној продајној цени по јединици мере II 
укупном износу, сниженој цени по јединици мере 
и укупном износу и висини регреса по јединици 
мере и укупном износу регреса. 

Подносилац захтева за регрес дужан је у своме 
књиговодству обезбедити уредну евиденцију и дон 
кументацију на основу које је сачињена специфи-
кација о продатим количинама угља, из које се 
види и датум преузимања угља од стране купца! 

2) за лигнит и мрки угаљ продат осталим ко-
рисницима попуста из тачке 1 овог упутства, факн 
туре односно преписе фактура о продатим коли-
чинама угља у које се поред назива купца море 
унети датум продаје, врста угља, количина, пуна, 
цена по јединици мере и за укупну количину, 
износ регреса по јединици мере и за укупну колин 
чину и износ наплаћен од купца-корисника по-
пуста. 

Као доказао испоруци угља служи доставници 
(отпремница) потписана од стране примаоца угља, 
у којој мора бити назначен датум преузимања 
угља. Подносилац регресног захтева дужан ј^ у свом 
књиговодству обезбедити уредну и сређену евиден-
цију о овим Документима; 

3) збирну рекапитулацију и обрачун регреса за 
период на који се односи регресни захтев. 

5. За продате количине брикета од мрког угља 
за потребе широке потрошње регрес остварују тр-
говинске привредне организације које се баве про-
дајом угља, као и друге трговинске привредне ор-
ганизације које непосредно набављају брикет од 
мрког угља од произвођача ради продаје за широ-
ку потрошњу. 

За продате количине брикета од мрког угља^ 
уз захтев за регрес прилаже се: 

1) документација из претходне тачке став 2 
под 1 и 3 — ако је продаја извршена појединим 
домаћинствима; 

2) документација из претходне тачке став 2 
под 2 и 3 — ако је продаја извршена осталим ко4 

рисницима попуста. 
Привредне организације из става 1 ове тачке 

дужне су у свом књиговодству обезбедити уредну 
евиденцију и документацију предвиђену у претход-
ној тачки став 2'под 1 и 2. 

6. Рудници угља који продају лигнит, мрки 
угаљ и брикет од мрког угља својим радницима И 
службеницима у смислу тачке 3 овог упутства, под-
носе захтев за регрес са подацима о продатим одно-
сно датим количинама угља, са ознаком квалитете 
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И асортимана, о сопственим (произвођачким) про-
дајним ценама и о продајним ценама угља одгова-
рајућег квалитета и асортимана предузећа које се 
бави продајом угља појединим домаћинствима по 
ловлашћеним ценама у седишту рудника или на ј -
ближем месту. 

Уз захтев за регрес прилажу се фактуре одно-
сно интерне фактуре о извршеној продаји, у које 
се поред рођеног и породичног имена радника или 
службеника рудника уносе подаци о продатим ко-
личинама угља и ценама по јединици мере и за 
укупну количину. 

Ако рудник угља својим радницима и службе-
ницима даје без накнаде угаљ, уз захтев за регрес 
прилаже се списак радника и службеника са по-
дацима из претходног става. 

7. Привредне организације из тач. 4, 5 и 6 овог 
упутства подносе захтев за регрес банци код које 
имају жиро рачун, и, то најдоцније до 10-ог у ме-
сецу за протекли период. 

8. Кад ,банка утврди да је захтев за регрес у 
догледу обрачуна и потпуности документације 
исправан, одобрава износ регреса у корист жиро 
рачуна подносиоца захтева на терет рачуна бр. 
839471 — Регрес за лигнит, мрки угаљ и брикет од 
мрког угља за потребе широке потрошње. 

9. Банка може у циљу контроле захтева за ре-
грес тражити од привредне организације из тачке 
4 овог упутства подношење кал кул аци је за поједи-
не врсте лигнита и мрког угља, а од рудника угља 
из тачке 6 овог упутства потврду да су радници и 
службеници били запослени у рз^днику, као и по-
тврду органа управе општинског народног одбора 
надлежног за послове робног промета о ценама по 
којима рудник продаје лигнит, мрки угаљ и брикет 
од мрког угља и потврду истог општинско? органа 
0 ценама ових производа по којима их трговинска 
предузећа продају за широку потрошњу. 

10. Радничко-службенички ресторани и мензе, 
студентски и ђачки ресторани и мензе, студентски 
и ђачки домови и интернати, домови социјалног 
збрињавања и кућни савети из тач. 1 и 2 овог упут-
ства могу набављати лигнит, мрки угаљ и брикет 
од мрког угља уз попуст само за своје потребе. Ови 
ћотрошачи угља не смеју куповати угаљ у циљу 
Даље продаје, нити смеју угаљ уз попуст купљен 
даље продавати. 

11. Захтев за регрес и обрачун регреса потпи-
сују директор привредне организације и шеф ра-
чу новодства односно Лица која их замењују, и ове-
равају преписе докумената који се прилажу уз 
Захтев за регрес. 

12. Даном почетка примењивања овог упутства 
ћрестаје да важи Упутство о остваривању накна-
де (регреса) тровинских предузећа и других при-
вредних организација за продате количине огрев-
ног материјала широке потрошње („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 3/54, 27/54 и 55/55). 

13. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
Ваће се од дана од кога се примењује Одлука о 
Давању регреса при продаји огревног материјала за 
Потребе широке потрошње.. 
ј 

Вр. 07-8599/2 
1 априла 1959 године 

Београд 

Државни секретар 
1а послове финансија, 

Никола Минчев, о. р. 

263. 

На основу тачке 6 Одлуке о снижењу продај-
них цена текстила и о давању регреса за текстил 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59 и 10/59), савезни 
Државни секретари јат за послове финансија, у 
сагласности са савезним Државним секретариј атом 
за послове робног промета, прописује 

У П У Т е т н о 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О СНИЖЕЊУ ПРОДАЈ-
НИХ ЦЕНА ТЕКСТИЛА И О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 

ЗА ТЕКСТИЛ 

1. У Упутству за спровођење Одлуке о сниже-
њу продајних цена текстила и о давању регреса 
за текстил („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59) у 
тачки 5 додаје се нови став, који гласи: 

„Одредба претходног става примењиваће се и 
на утврђене залихе памучних и целволних тканина 
и тканина од вештачке свиле затечене код занат- ' 
ских привредних организација које се баве прои-
зводњом конфекције." 

2. У тачки 7 став 2, у трећем и четвртом реду 
одозго брише се текст: „на дан" 12 фебруара 1959 
године". 8 

3. У тачки 11 после става 2 додаје се нови став 
З, који гласи: 

„Захтев за регрес оа прилозима из става 2 ове 
тачке подносе занатске привредне организације ко-
је се баве производњом конфекције, у року од 15 
дана од дана ступања на снагу овог упуства." 

4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07-8.600/2 
3 априла 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. р. 

264. 
д 

На основу члана 26 Уредбе о путним и селидбе-
ним трошковима („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/55, 
26/56 и 49/57), у сагласности са савезним Државним 
секретаријатом за послове финансија, Секретари,!ат 
Савезног извршног већа за општу управу прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАКНАДАМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И 

СЕЛИДБЕ У ИНОСТРАНСТВО 

I Службена путовања 

Члан 1 
Под службеним путовањем у иностранство под-

разумева се службено путовање из Југослав^е у 
коју инострану земљу, и обратно, службено путо-
вање из једне иностране земље у другу, као и слу-
жбено путовање из једног места у друго на тери-
торији једне иностране земље. 

Члан 2 
За службено путовање у иностранство службе-

нику и раднику (у даљем тексту: службенику) при-
пада дневница одређена за поједине иностране 
земље према члану 8 овог правилника. 
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Члан 3 
За дневницу се рачуна време од часа поласка 

на службено путовање до часа повратка са службе-
ног путовања. 

У одласку службенику припада дневница одре-
ђена за земљу у коју одлази, и то од часа преласка 
југословенске границе, а у повратку — дневница од-
ређена за земљу из које долази, и 'го до часа пре-
ласка југословенске границе, ф 

Ако се службено путовање врши Авионом, днев-
ница припада од часа поласка авиона са последњег 
аеродрома у нашој земљи до часа повратка авиона 
на први аеродром у нашој земљи. 

Ако је службено путовање извршено у више 
земаља, у одласку припада дневница одређена за 
земљу у којој се започне службени посао, а у 
повратку — дневница одређена за земљу у којој је 
завршено службено путовање. За свако службено 
задржавање дуже од 24 часа у другој страној земљи 
службенику припада дневница одређена за ту земљу, 
а не за ону у коју је упућен на службено путовање. 

За путовање кроз Југославију приликом упу-
ћивања на службено путовање у иностранстзо, 
службенику припада дневница према одредбама 
Уредбе о путним и селидбеним трошковима. 

Члан 4 
У погледу обрачунавања дневница важе одредбе 

члана 12 Уредбе о путним и селидбеним трошковима. 
Изузетно, службенику припада пола дневнице 

и за остатак времена преко 6, а који је мањи од 
8 часова, ако је тај остатак времена проведен ноћу 
при повратку са службеног путовања, али под усло-
вом да том приликом нису. употребљена кола за 
спавање. 

Члан 5 
У циљу одређивања износа дневница, службе-

ници се разврстава ју у четири групе (I—IV). За сваку 
групу утврђује се износ дневнице који припада 
службенику приликом службеног путовања у по-
једине иностране земље. 

Распоред службеника у групе је следећи: 
1) I група: службеници чији су положаји, по-

ложај но звање односно звање распоређени од 11̂  
платног разреда навише, као и службеници који 
имају Иш или који виши платни разред; 

2) II група: службеници чији су положаји од-
носно звања распоређени у IV или III платни ра-
зред, као и службеници који имају IV или III плат-
ни разред; ° 

3) III група: службеници који имају један од X 
до V платног разреда и висококвалификовани рад-
ници; 

4) IV група: сви остали службеници и радници. 

Члаџ 6 / 

Савезном државном секретару, претседнику 
Савезног врховног суда и савезном јавном тужиоцу 
припада дневница I групе увећана за 50%. 

Савезном државном потсекретару, ренубличком 
државном секретару, гувернеру Народне банке, 
претседнику Врховног привредног суда, савезном 
јавном правобраниоцу и службеницима у звању 
амбасадора припада дневница I групе увећана 
за 30%. 

Републичком државном потсекретару, секрета-
ром а у републички!! извршним већима, помоћнику 
савезног државног секретара, ,службенику у поло-
ж а ј ном звању државног саветника, опуномоћеном 
министру I класе, претседнику републичког врхов-
ног суда, претседник Врховног суда АПВ, судији 

Савезног врховног суда, републичког јавном тужи-
оцу, јавном тужиоцу АПВ, одређеном заменику са- -
везног јавног тужиоца, редовном професору уни-
верзитета, као и старешинама органа, установа и 
организација којима Савезно извршно веће одређује 
основну плату према положају, припада дневница 
I групе увећана за 15%. 

Секретари!ат Савезног извршног већа за општу 
управу одређује који други положаји одговарају 
положајима из ст. 2 и 3 овог члана. 

Члан 7 
Хонорарним службеницима којима је хонорарна 

служба редовно (главно) занимање, висина дневница 
се одређује према висини хонорара (плате), у складу 
са одредбама члана 5 овог правилника. 

Хонорапннм службенипима којима хонорарна 
служба није редовно (главно) занимање, висина 
дневнице припада према њиховом редовном зани-
мању (запослењу). 

/ 
II Износ дневница 

Члан 8 
Дневница за поједине иностране земље износи, 

и то: ^ 

за Авганистан: 
сл ужб винцима 

за Албанију: 
службеницима 

за Аргентину: 
службеницима 

за Аустралију: 
службеницима 

п 

п 

,г г 

за Аустрију: 
службеницима 

за Белгију: 
службеницима 

I групе 
II „ 

И1 „ 
IV „ 

Т групе 
II „ 

III „ 
IV „ 

I групе 
II „ 

III ' „ 
I V ' . „ 

I групе 
II , / 

III „ 
IV „ 

I групе 
II „ 

III % 
IV „ 

I групе 
II „ 

III „ 
IV „ 

за Врази ли ју: 
службеницима I групе 

II " 
„ . Ш " 

IV „ 

6,5 енгл. 
6 
5,5 
4,5 

фунти 

1.200 
1.100 
1 000 

900 

18 
14 
12 
10 

лека 

САД долара 

4 енгл. фунте 
3,5 
3 
3 

230 аустр. шилинга 
200 
180 
160 

белг. франака 650 
550 
450 
400 

18 САД долара 
14 
12 
10 

за Бугарску: 
службеницима I групе 

II „ 
I I I „ 
IV „ 

130 
р110 
100 
90 

буг. лева 
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Члан 9 
Ако су службенику обезбеђени бесплатно стан 

и -храна, припада му 25% од прописане дневнице. 
А :о м-у је обезбеђен бесплатно само стан -г- припада 
му 75%, а ако је обезбеђена само храна — 50% од 
прописане дневнице. 

На службеном путовању проведеном преко ме-
сец дана у једној земљи службенику припада днев-
ница умањена за 20% ако је цело то време провео у 
истом месту, без обзира да ли је било прекида или 
не. Ако бављење у истом месту траје преко два ме-
сеца, службенику се одређује паушална накнада од 
50% до 75% од пуног износа дневнице. 

Члан 10 
Приликом службеног путовања у прекоморскв 

земље дневница се за време проведено на броду 
смањује за 70%, ако су у цени бродске карте ура-
чунати и трошкови за исхрану и преноћиште. 
Дневница умањена за 70% ће се исплаћивати у 
валути оне земље из које службеник полази, од-
носно у коју одлази. 

Ако на одређеним линијама саобраћају југосло-
венски бродови, путовање се има њима вршити. На 
линијама где југословенски бродови не саобраћају 
често, службено путовање се може извршити и 
страним бродом или авионом, али само ако је то у 
налогу за службено путовање назначено. 

Ако се службено путовање врши југословенским 
бродовима, припада службенику дневница умањена 
за 80%. 

Члан 11 
Ако у иностранство путује југословенска деле-

гација, или поједини службеници као југословенски 
делегати на међународно конференције, припадају 
свим лицима у саставу делегације, односно поједи-
ним делегатима који као претставници Јутославијв 
путују на међу народне конференције, дневнице про-
писане овим правилником умањене за 20%, с тим 
што им се поред овако умањених дневница признају 
м трошкови за хотел (стан). 

Ако Делегација има у иностранству обезбеђен 
бесплатан стан и храну, члановима делегације при-
пада 50% од прописане дневнице. 

Кад службено путује државна делегација, шефу 
делегације припада дневница I групе увећана за 
15%, ако нема право на дневницу из става 1 или 2 
члана 6 овог правилника. 

За време проведено на броду или у авиону 
примењиваће се и за југословенске делегације и 
југословенске делегате умањена дневница предви-
ђена у члану 10 ст. 1 и 3 овог правилника. 

Члан 12 
Куририма припада и накнада за трошкове пре-

вожења, преношења, уношења и изношења службе-
не поште, као и за друге неопходне трошкове 
(такси и сл.). 

Ш Превозна средства 
Члан 13 

Лица која службено путују у иностранство имају 
право да користе следећа превозна средства: 

1) I разред брзог воза односно I разред на броду 
и кола за спавање — службеници I групе; 

2) I разред брзог воза као и I разред на броду 
— службеници II групе; 

3) II разред брзог или I разред путничког тоза, 
као и II разред на броду — службеници П1 групе; 

4) II разред брзог или путничког воза, као и П 
разред на броду — службеници IV групе. 

Службеници из тачке 3 овог члана имају право 
да користе I разред брзог воза у одласку и у пов-. 

ратку, ако је отетој ање од места поласка на пут до 
места у које се путује дуже од 250 км. 

Курирско службено путовање може се извршити 
и авионом ако то захтева интерес службеног посла 
или кад би трошкови било ког другог превозног 
средства заједно са дневницама били већи од 
укупних трошкова за путовање авионом. На исти 
начин треба поступити кад службено путовање не 
може друкчије да буде извршено, што је потребно 
у налогу за службено путовање посебно назначити. 

На релацијама где саобраћају авиони Ју ^ с л о -
венског аеротранспорта дозвољена је употреба 
авиона у ,службене сврхе, без посебних одобрења. 

Отступања од одредаба претхфцшх ставова могу 
се вршити и у другим оправданим случајевима, али 
само по одобрењу Секретаријата Савезног извршног 
већа за општу управу. У хитним случајевима може 
наредбодавац да одреди 'измену у разреду превозног 
средства, ако у том превозном средству не постоји 
разред на који службеник има право. " 

Члан 14 
Браво на употребу кола за спавање имају сле-

дећи службеници: 
1) службеници који имају дневницу I групе; 
2) службеници који по доласку ,у одређена -

место треба непосредно да приступе извршењу за-
датака, али само ако је то изрично у налогу за 
службено путовање назначено; 

3) сви премештени службеници, без обзира на 
звање и платни разред, који иду у иностранство, 
или долазе у земљу, а путују са. децом до 6 година 
живота, и то само ако ефективно путовање траје 
непрекидно више од 24 часа; 

4) службеници који путују као дипломатеки 
курири, кад носе дипломатску пошту. 

Лица из члана 6 ст. 1 и 2 овог правилника имају 
право да користе одељак са једном постељом у спа-
ваћим колима, а лица из става 3 могу то да користе 
само изузетно и уз сагласност Секретаријата Са-
везног извршног већа за општу управу. 

Ако је коришћење кола за спавање условљено 
возном картом одређеног колског разреда, службе-
ник има право и на возну карту за тај колски раз-
ред, у случајевима из става 1 тач. 2, 3 и 4 овог члана. 

Члан 15 
Ако службеник службено путује у границама 

земље у којој се налази са службом или из једне 
стране земље у другу, шеф претставништва одре-
ђује која превозна средства службеник може да 
користи у таквим случајевима. Притом се има во-
дити рачуна да то буде у складу оа одредбама 
члана 14 ст. 1 и 8 овог правилника и да се путовање 
врши на начин који је најекономичније 

Члан 18 
Ако, у вези са премештај ем, са службенике^! 

путују и чланови његове уже породице (брачни 
друг и деца) који нису службеници, члановима по-
родице службеника припада исти износ накнаде 
за лични превоз као и самом службенику. 

Члан 17 
Право на признање издатака за превозна сред-

ства, као и за коришћење желеаничких кола за 
спавање, брода односно авиона, имају службеници 
само ако приложе своме путном рачуну карту по 
којој су били наплаћени износи накнада за ко-
ришћење односног разреда брзог воза, брода или 
авиона, односно железничких кола за спавање. 

У земљама у којима се после завршеног путо-
вања одузимају возне и Друге карте, издаци за 
истЈј могу се признати само иа основу писмене из-
јаве службеника. 
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Ако је путовање извршено аутомобилом„ има се 
уз путни рачун приложити потврда о трошковима 
за бензин и осталим евентуалним издацима (уље, 
неопходне поправке и сл.). У таквом случају се не 
може признати већа накнада од накнаде коју би 
службеник примио да је путовао редовним прево-
зним средством. 

IV Селидбени трошкови 
Члан 18 

Под селидбеним путовањем у иностранствој и 
обратно, подразумева се сваки премештај службе-
ника из земље у иностранство, и обратно, односно 
његово јављање на нову. дужност које^је последица 
доношења решења о премештају. 

Члан 19 
Приликом селидбе у иностранство, и обратно, у 

случају премештаја, службенику се признаје накна-
да трошкова за превоз пртљага (мекане ствари, 
књиге, лична гардероба и остале ствари које служе 
искључиво за личну употребу премештеног службе-
ника и чланова његове уже породице), и то: 
1) амбасадор има и поданицима: 

а) ако имају породицу — у тежини до 1.000 кг 
б) ако су самци — у тежини до 700 „ 

2) генералним конзулима и саветницима: 
а) ако имају породицу — у тежини до 800 кг 
б) ако су самци — у тежини до 500 „ 

8) свим осталим службеницима: 
" а) ако Имају породицу — у тежини до 500 кг 

б) ако су самци у тежини до ЗОО ,, 

На свако дете, поред напред одређене тежине, 
признаје се још по 50 кг. 

Ако се службеник сели одвојено од своје поро-
дице, тежина из става 1 подразумева се за оба 
члана, односно за целу породицу, без обзира да ли 
се селидба врши одједном или одвојено, као ^ без 
обзира на то да ли је брачни друг запослен или не. 

0 

Члан 20 
Приликом селидбе из иностранства у земљу, 

премештеном службенику, ако има трошкове пако-
вања, признаје се паушал за трошкове паковања 
и набавку материјала-амбалаже (сандуци, летве, па-
пир и сл.), и то: 

1) ожењеном службенику — до 15% од износа 
основне плате у иностранству; 

2) неожењеном службенику — до 10% од износа 
основне плате у иностранству. 

Поред одређеног паушале за паковање, слу-
жбеник има право и на накнаду трошкова тран-
спорта ствари које сели, али само у д а н и ц и до-
звољене тежине. 

Сав вишак трошкова за паковање и превоз 
ствари и пртљага, преко напред одређене тежине 
и утврђеног паушала, дужан је платити сваки слу-
жбеник из својих средстава још приликом самог 
поласка из иностранства у земљу. 

Члан 21 
Приликом селидбе у инстранство, и обратно, све 

ствари које се селе, а које службеник не носи са 
собом као лични пртљаг, треба обавезно превозити 
у виду пртљага. 

Ако ово није могуће због веће тежине, или није 
економичније, службенику се признаје накнада за 
споровозне пошиљке. 

Члан 22 
Приликом путовања у вези са премештај ем, 

службеник нема право на накнаду трбшкова за 
превоз таксијем, као ни за пренос ручног пртљага. 

Изузетно, ови 'трошкови се признају ако слу-
жбеник не превози само своје ствари које сели, већ 
све своје ствари као ручни пртљаг. 

Члан 23 
Приликом премештаја службеника у инстран-

ство, премештени службеник, пре одласка на нову 
дужност, има право на накнаду трошкова око сме-
штаја својих ствари (покућства) у самом месту слу-
жбовања или у другом месту, ако испразни свој стан 
да би га уступио другом службенику. На накнаду 
ових трошкова службеник има право и при поврат-
ку из иностранства. 

Члан 24 
- Приликом премештаја односно селидбе, за време 

проведено на путу ради селидбе службенику при-
пада дневница на коју има право кад службено 
путује. 

Ако приликом премештаја односно селидбе за-
једно са службеником или одвојено путују и чла-
нови његове уже породице (брачни друг и деца, 
само брачни друг или деца), који нису службеници, 
припада брачном другу и сваком детету дневница 
предвиђена за службенике IV групе, 

Члановима уже породице службеника припада 
иста накнада за лични превоз као и самом службе-
нику. 

V Остале одредбе 
Члан 25 

Одредбе Уредбе о путним и селидбеним тро-
шковима имају се сходно примењивати и на слу-
жбена путовања у иностранство, као и приликом 
селидбе у иностранство и обратно, ако овим пра-
вилником није друкчије одређено. 

Члан 26 
Одредбе овог правилника сходно ће се приме-

њивати и на подофицире, војне службенике и офи-
цире " ^словенске народне армије. 

Разврставање лица. из претходног става у групе 
по којима се одређују износи дневница (члан 5) и 
одређивање превозних средстава која ова лица могу 
користити врши Државни секретари јат за послове 
народне одбране. 

Члан 27 
Као чланови породице у смислу овог правил-

ника сматрају се чланови уже породице, тј. брачни 
друг и деца (брачна, ванбрачна и усвојена), као и 
пасторчад и унучад ако их службеник издржава. 

Члан 28 
Службеник има право на аконтацију за слу-

жбено путовање и селидбу. Аконтација се даје у 
висини приближних "трошкова за службено путо-
вање односно селидбу. 

VI Прелазне и завршне одредбе 
Члан 29 

Накнаде за службена путовања и селидбе који 
нису завршени до дана ступања на снагу овог пра-
вилника, одредиће се по-одредбама овог правилника, 
ако је то за службеника повољније. 

Члан 30 
Објашњења за спровођење одредаба овог пра-

вилника даваће, по потреби, Секретари јат Савезног 
извршног већа за општу управу. 

Члан 31 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје да важи Решење о висини дневница и осталих 
накнада за службена путовања и селидбе у ино-
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странство, бр. 14750 од 12 јула 1953 године, са свим 
његовим изменама и допунама. 

Члан 32 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
( 

Бр. 06-4892/1 
11 априла 1959 године 

Београд 
Секретар за општу управу, 

Војо Биљановић, с. р. 

265. 
На основу члана 42 Уредбе о платама технич-

ког особља и помоћних службеника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 7/58), Секретари јат Савезног из-
вршног већа за народ нб здравље, у сагласности са 
Секретариј атом Савезног извршног већа за општу 
управу, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПО-
СЕБНОГ ДОДАТКА ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА И 
ПОМОЋНИХ СЛУЖБЕНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ 

УСТАНОВАМА 

Члан 1 
У Правилнику о одређивању посебног додатка^ 

техничког особља и помоћних службеника У здрава 
ственим установама („Службени ^лист ФНРЈ", бр, 
25/58) у члану 1 после става 3 додаје се нови став 
4, који гласи: 

„Посебан додатак утврђен овим правилником 
за одређена радна места може износити до 50% од 
месечне плате техничког особља и помоћних слу-
жбеника." 

Члан 2 
Овај правилник ступа на снагу даном објав-

љивање у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 07—745/1 

7 априла 1959 године 
Београд 

Секретар 
за народно здравље, 

др Херберт Краус, с. р, 

266. 

На основу члана 52 Уредбе о радним односима 
и награђиван^ уметничког особља („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 1/59), у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за општу управу, Секре-
таријат Савезног извршног већа за просвету и кули 
туру прописује 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ УРЕДБЕ О РАДНИМ ОДНОСИ-
МА и НАСАЂИВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ОСОБЉА 

1. Конкурс за постављење управника односно 
директора уметничке установе спроводи конкурсна 
комисија чије чланове именује оснивач, ако посеб-
ним прописима није друкчије одређено (члан 6 
Уредбе- о радним односима и н а с а ђ и в а њ у умет-
ничког особља — у даљем тексту: уредба). 

Конкурс за постављење осталих уметничких 
руководилаца (директора драме, директора опере) 
расписује се' и постављење тих руководилаца врши 
се сагласно чл. 7 и 8 уредбе. 

2. Ангажовање уметничког особља за сталан 
уметнички рад може се вришти само на основу 
конкурса у времену од 1 маја до 1 јуна (члан 7 
уредбе). Ако се ван овога времена упразни радно 
место, конкурс се не 1иоже расписивати, већ се у 
том случају уметничко особље може ангажовати за 
хонорарни уметнички рад. 

3. Конкурс за ангажовање уметничког особља 
мора се објавити у службеном листу народне репу-
блике (члан 7 став 4 уредбе), а поред тога може се 
објавити и у другим службеним листовима, у ли-
стовима дневне штампе или на други начин (радио, 
телевизија итд.). 

4. Радни однос уметничког особља заснива се 
даном ступања на дужност, тј. 15 августа, и то на 
основу претходно закљученог уговора о ангажману 
(члан 10 став 4 уредбе). Изузетно, дан ступања на 
дужност може се споразумно одложити. 

Уговор о ангажману производи правно дејство 
од дана заснивања радног односа. 

Ако уметничко особље не ступи на дужност у 
року предвиђеном у ставу 1 ове тачке, сматра се 
да уговор о ангажману није ни закључен. 

5. Ако једна уговорна страна која жели да 
продужи уговор писмено обавести о томе другу 
уговорну страну од 1 марта до 1 мајл године у КО-
ЈОЈ уговор о ангажману истиче, друга уговорна' 
страна дужна је изјаснити се о томе и писмене 
обавестити супротну уговорну страну најдоцније 
до 1 маја (члан 12 уредбе). Ако се друга уговорна 
страна у том року не изјасни, сматра се да није 
сагласна са продужењем уговора. 

6. Решење управног одбора уметничке установе, 
односно савета уметничке установе у установама 
које немају управни одбор, донето по приговору 
уметничког особља на дати отказ (члан 15 став 2 
уредбе) је првостепено решење. Против тога реше-
ња допуштена је жалба државном органу који 
врши надзор над законитошћу рада уметничке 
установе, сагласно члану 228 Закона о општем 
управном поступку. 

7. Уметничко особље ЈП групе занимања које 
има завршену балетску односно музичку школу 
која одговара средњој стручној опрали, као и чла--
нози оперског (оперетског) хора или чланови про-
фесионалног певачког хора који су оспособљен за 
вођење деонице, распоређују се у смислу члана 231 
стов 4 уредбе од XIV до VI платног разреда. 

8. Износ уметничког додатка према члану 26 
уредбе слободно се уговара приликом закључива-
ња уговора о ангажману за сталан уметнички 
рад (члан 11 тачка 2 уредбе). Уговорени износ /умет-
ничког додатка може се исплаћивати кад се с тим 
сагласи оснивач уметничке установе односно орган 
који он овласти. 

Оснивач уметничке установе односно орган који 
он овласти може, сагласно члану 25 став 2 уредбе, 
ближе разрадити мерила за одређивање висине 
уметничког додатка, али не и одређивати горњу 
границу износа уметничког додатка. 

Оснивач уметничке установе односно орган који 
он овласти дужан је дати или одбити давање са-
гласности на износ уметничког додатка у року од 
15 дана од дана пријема уговора. Ако се оснива^ 
уметничке установе односно орган који он овласти 
у том року не изјасни, уговор се може извршити. 
Доцније стављена примедба -на износ уметничко^ 
додатка обавезна ј е и по њој се има поступити.' 
Али у таквом случају од уметничког особља ив 
може се тражити 'повраћај више примљеног износа. 

Одредбе претходних ставова односе се и н ! 
случај продужења важности уговора о ангажману 
(члан 12 уредбе) кад се повећа износ уметничког 
додатка. 

9. У уметничким установама у којима постоји 
и положај уметничког директора, овај положа) са-



Среда, 15 април 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

гласно члану 27 уредбе распоређује се као и поло-
ж а ј директора драме односно директора опере. 

10. Сагласно одредби члана 31 став 2 уредбе, 
лица која долазе из друге јавне службе, привредне 
или друштвене организације или самосталне про-
фесије на положаје наведене у члану 27 уредбе 
могу добити платни разред који би им припао према 
стручној спреми, годинама службе и другим усло-
вима предвиђеним за напредовање, ако би тај плат-
ни разред био виши од оног у који је положај" у 
уметничкој установи распоређен. 

11. Уметничко особље које испуњава услове за 
уметнички рад предвиђен у вишој групи занима-
ња, може се унапредити у ту вишу групу само на 
основу повољног мишљења уметничког савета уста-
нове (члан 33 уредбе). Унапређењем у вишу групу 
занимања уметничко особље распоређује се у непо-
средно виши платни разред. Време проведено у до-
тадашњем платном разреду рачуна се за даље на-
предовала у наредни платни разред. Уметничко 
особље које тиме добива платни разред нижи од 
почетног платног разреда више групе занимања, 
добива почетни платни 'разред те групе. 

12. Стална - уметничка комисија при републич-
ком савету за културу даје сагласност само при-
ликом постављења односно, унапређења уметнич-
ког особља у платне разреде одређене у члану 29 
уредбе. За постављења или унапређења у остале 
платне разреде није потребна ова сагласност. 

Сагласно члану 39 тачка 1 уредбе, орган над-
лежан за постављења дужан је све уговоре о анга-
жману односно' решења о унапређењу уметнич-
ког, особља доставити надлежном органу на оце-
њивање законитости, па и уговоре односно решења 
донета на основу сагласности сталне уметничке 
комисије. 

13. Решење о распоређивању уметничког осо-
бља које се затекло на дан ступања на снагу уред-
бе у уметничким установама — у одговарајуће 
платне разреде, доноси орган надлежан за постав-
љење (члан 40 уредбе). 

Основна плата уметничког особља одређује се 
по платним разредима у месечним износима пред-
виђеним у члану 66 став 2 Закона о јавним слу-
жбеЦицима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 
и 1/59). 

14. Управници (директори) уметничких устано-
ва и остали уметнички руководиоци који су се за-
текли на тим положајима на дан ступања на снагу 

. уредбе, а чији су положаји распоређени у платне 
разреде, задржавају платни разред у коме се нала-
зе и напредују под условима из ^лана 31 уредбе. 
Они уметнички руководиоци који се налазе у II 
платном разреду — распоређују се у Ш платни ра-
зред, они у I платном разреду — у 1в платни разред, 
а они који су провели три године у I платном ра-
зреду — у II платни разред, акб су им положаји 
распоређени до тих платних разреда. -

15. Сликари маски и вајари-каширери који 
су се затекли на дан ступања на снагу уредбе на 
сталном уметничком раду, распоређују се по одред-
бама члана 41 став 2 уредбе. 

16. Чланови оперског или професионалног алМ-
фониског оркестра, осим оних који имају завршену 
музичку академију, добивају један платни разред 
више од оног у коме се налазе, они који се налазе 
у VII платном разреду са првом периодском пови-
шицом — добивају V платни разред, а они у VII 
платном разреду са другом периодском повишицом 
— V платни разред са првом периодском повиши-
цом (члан 42 став 1 уредбе). 

Уметничко особље из члана 42 став 1 под 2 
уредбе које г се налази у VII платном разреду са 
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другом периодском повишицом — добива VI платни 
разред са првом периодском повишицом (члан 42 
став 2 уредбе). 

17. Чланови оперетског хора који су оспособље-
ни за вођење деонице распрређују се у платне ра-
зреде по одредби члана 43 став 3 уредбе на основу 
повољног мишљења уметничког савета уметничке 
установе. Уметнички савет установе може ради да-
вања овог мишљења образовати стручну комисију, 

18. Уметничко особље из члана 14 став 5 Уредбе 
о радним односима и платама уметника и помоћног 
уметничког особља („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/52) које се налази у IV, III, II и I платном разре-
ду, добива један платни разред више од оног у 
коме се налази, тј. распоређује се у Ш, Ш, III и 1ш 
платни разред. Солисти опере и солисти балета који 
су у I платном разреду провели 2 године^ као и 
остало уметничко особље које је у том платном ра-
зреду провело 3 године, распоређују се у II платни 
разред (^лан 45 уредбе). 

19. Приликом распоређивања уметничког осо-
бља по одредбама чл. 41—44 уредбе у платне ра-
зреде из члана 29 ^уредбе, не мора се прибавити 
сагласност сталне уметничке комисије ако је та 
сагласност већ прибављена по ранијим прописима 
за добивање одређених платних разреда (члан 46 
став 1 уредбе). Например, ако је по ранијим пропи-
сима била предвиђена сагласност комисије за доби-
вање IX платног разреда, а сада је та сагласност 
предвиђена за добивање VII а не IX платног разре-
да, та се сагласност не мора прибавити у случају 
распоређивања уметничког особља у VII односно 
платни разред виши од тога, ако је по ранијим про-
писима она добивена за IX платни разред. 

20. Уговори о ангажману за сталан уметнички 
рад закључени пре ступања на снагу уредбе, остају 
и даље на снази. 

Уговори закључени у 1958 години на годину 
дана, остају на снази до истека уговореног рока. 
Ови уговори не могу се аутоматски продужити. Ако 
уговорне стране желе цр продуже важење таквог 
уговора, поступиће сагласно одредби члана 12 
уредбе. 

Уговори закључени у 1958 години на две годи-
не, остају на снази до истека уговореног рока. 

Уговори закључени на неодређено време или 
на време дуже од две године којима рок трајања 
истиче после 1960 године, имају се у погледу рока 
трајања ускладити са'одредбама уредбе. 

Ако се уговори из претходног става не ускладе 
у погледу трајања у смислу члана 50 став 2 уредбе, 
престају да важе 1 јула 1961 године. 

21. Приликом усклађивања одредаба постоје-
ћих уговора, у смислу члана 50 став 2 уредбе, са 
уметничким особљем затеченим на дан ступања 
на снагу уредбе које није имало по досадашњим 
прописима допунску плату односно уметнички до-
датак, има се уговорити и износ уметничког до-
датка са важењем од 1 јануара 1959 године. За уго-
ворени износ уметничког додатка важи у свему 
тачка 8 овог упутства. 

22. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 04-801/3 
30 марта 1959 године 

Београд 

Секретар 
за просвету и културу, 

Крсте Црвенковски, с. р.: 
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267. 
На основу члана 84 став 2 Закона о државној 

управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56), а по 
указаној потреби, Секретари јат Савезног извршног 
већа за општу управу издаје 

ДОПУНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ 
0 НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ОДРЕДАБА ЧЛ. 79—83 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

1. У Инструкцији о начину спровођења одре-
даба чл. 79—83 Закона о јавним службеницима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 35/58) у одељку I став 
2, на крају тачке 8 уместо тачке ставља се тачка 
и запета, а после ње додаје се нова тачка 9, која 
гласи: V 

„9) решења односно уговори којима се службе-
ницима одређује посебан додатак.". 

I Л У одељку ПТ став 2, на 'кра ју тачке 11 уместо 
тачке ставља се тачка и запета, а после ње додаје 
се нова тачка 12, која гласи: 

„12) УЗ РЕШЕЊЕ ОДНОСНО УГОВОР КОЈИМ 
СЕ СЛУЖБЕНИЦИМА ОДРЕЂУЈЕ ПОСЕ-
БАН ДОДАТАК: 

— препис прописа којим је утврђена висина 
посебног додатка за поједина радна места, односно 
мишљење стручне комисије, кад Је такво мишље-
ње за утврђивање висине посебног додатка обаве-
зно. Неће се достављати препис прописа којим је 
утврђена и висина посебног додатка за поједина 
места односно^функције, ако 1е тај пропис објав--
љен у „Службеном листу ФНРЈ" односно службе-
ном листу народне републике.". 

Бр. 06-20041/1-58 
1 априла 1959 године 

Београд 
Секретар за општу управу, 

Војо Видановић, с. р. 

268. 
На основу члана 18 тачка 9 алинеја 1 Уредбе о 

преношењу послова у надлежност савезних и ре-
пуб личких' органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58), а уз сагласност Савезног извршног већа 
Секретаријат Савезног извршног већа за просвету 
и културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАНГУ ШКОЛА, ТЕЧАЈЕВА (КУРСЕВА) 

И ИСПИТА 

I 
Спреми завршена хва разреда гимназије (члан 

89 Општег закона о школству) одговара следећи 
курс: 

У Федеративној Народној Републици Југославен 
Шестомесечни курс за оспособљавање стручних 

учитеља цртања, уз претходно завршену најмање 
непотпуну средњу школу са положеним нижим те-
чајним испитом или њој равну школу. 

II 
Спреми завршене гимназије (члан 39 Општег 

закопа о школству) одговарају следеће школе и те-
чајеви (курсеви): 

Дворазредна трговачка школа Маћг (Напева — 
Бећг Еггјећиодз Апб1а11) у Љубљани са положени!! 
завршним испитом, завршена за време бивше Ау-
стро-Угарске монархије, уз претходно 'завршену 

непотпуну средњу школу са положеним нижим те-
ча ј ним испитом или њој равну школу. 

У предратној Југославен 
1) Женска учитељска школа у самостану се-

стара милосрдни^ у Загребу, са положеним испи-
том зрелости; 

2) Виши течај Војно-занатске школе у Обили-
ћеву са положеним испитом за ,,,мајстора"; 

3) Курс припреме за нижег војно-техничког 
чиновника IV класе геодетске струке при Војног 
географском институту бивше југословенске војске, 
за одговарајућу службу. 

ЈП 
Спреми више стручне школе одговарају следеће 

школе л течајеви: 
А) У предратној Југославен 

Пиротска (Извиђачка) школа са положеним 
испитом за пилота (извиђача), у трајању од једне 
до две године, уз претходно завршену Нижу шко-
лу војне академије или т о ј равну школу; 

Б) У Федеративној Народној Републици Југославен 
Једногодишњи инспекторски течај (студиј) при 

Педагошком институту Филозофског факултета у 
Загребу са положеним завршним испитом, уз прет-
ходно завршену учитељску школу са положени!! 
дипломским испитом или њој равну школу. 

IV 
Ранг школа, течајева (курсева) и стручних 

испита утврђен овим решењем не одређује однос 
једне школе према другој у циљу признавања из-
весних разреда или' испита једне врсте школе за 
прелаз односно продужење школовања у другој 
врсти школе, већ може да служи надлежним орга-
нима као основ за одређивање стручне спреме ПОР! 
регулисању службеничких односа, пензија и инва-
лидним 

V 
Одредбама орбт решења допуњује се Решење о 

рангу школа и течајева (курсева) („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 04-3280 ч 

15 децембра 1958 године 
Београд 

Секретар 
за просвету и културу, 

Крсте Црвенковски, с. Рј 

269. 
На основу члана 13 тачка 9 алинеја 1 Уредбе о 

преношењу послова у надлежност савезних и ре-
пу б личких органа управе („Службени лист ФНРЈ"^ 
бр. 18/58), а уз сагласност Савезног извршног већа 
Секретари!ат Савезног извршног већа за просвету' 
и културу доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАНГУ ШКОЛА, ТЕЧАЈЕВА (КУРСЕВА). И 

ИСПИТА 

I 
Спреми завршене гимназије (члан 39 Опште Ј 

закона о школству) одговара следећи течај (курс)! 
У Федеративној Народној Републици Југославен 

Једногодишњи Виши административни течај ЈТ 
Љубљани, уз претходно завршена најмање два ра-
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ареда садашње гимназије или овима равне стручне 
школе. 

II 
Спреми више стручне школе одговара следећа 

школа: 

У Федеративној Народној Републици Југославији 
Школа за медицинске сестре у Љубљани у тра-

јању од 1951—1953 године, са положеним завршним 
испитом, уз претходно завршену потпуну средњу 
школу са положеним вишим течајним испитом или 
њој равну школу. 

\ 
Ш 

Ранг школа, течајева (курсева) и стручних 
испита утврђен овим решењем не одређује однос 
Једне школе према другој у циљу признавања из-
весних разреда или испита једне врсте школе за 
прелаз односно продужење школовања у Другој 
крсти школе, већ може да служи надлежним орга-
нима као основ за одређивање стручне спреме при 
регулисању службеничких односа, пензија и нива--
лиднина. 

IV 
Одредбама овог решења допуњује се Решење 

е рангу школа и течајева (курсева) („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 04-422 
81 јануара 1959 године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковскн, е. р̂  

270. 

На основу члана 77 став 2 Уредбе о земљорад-
ничким задругама („Службени лист ФНРЈ", бре 
18/58), Главни задружни савез ФНРЈ доноси 

О Д Л У К У 
О ПОСЕБНОЈ НАМЕНИ И ОГРАНИЧЕЊУ КОРИ-
ШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ФОНДОВА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРОШЊЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКИ 

ЗАДРУГА 

1. Новчана средства фонда заједничке потро-
шње земљорадничке задруге могу употребљавати 
само за оне намене које су везане за њихове де-
латности, према важећим прописима. 

Изузетно од одредбе претходног става, новча-
на средства фонда заједничке потрошње могу се у 
границама важећих прописа употребити и у друге 
сврхе, као што је давање помоћи појединим орга-
низацијама које својим радом утичу повољно на 
Извршавање задатака земљорадничких задруга и 
Помажу им у извршавању задатака и слично, а по 
претходном одобрењу основног задружног савеза 
У коме је задруга учлањена. 

Новчана средства фонда заједничке потрошње 
ке смеју се употребљавати за подмиривање тро-: 
шкова разних приредби и за давање помоћи спорт-
ским и сличним организацијама које нису везане 
са делатностима задруге. 

2. Део новчаних средстава фонда заједничке 
Потрошње може се употребљавати за текуће и ин-
вестиционе одржавање ствари које чине средства 
Заједничке потрошње, за њихово осигурање, као 
к за друге трошкове који настају у, вези са тим 

стварима, бе? обзира на ограничење из тачке 1 
ове одлуке. 

3. Земљорадничке задруге употребљаваће за 
уздизање кадрова (стипендије, допунско школова-
ње, курсеве, семинаре и сл.) најмање 30% од нов-
чаних средстава фонда заједничке потрошње. 

Главни задружни савез народне републике 
мо^се проценат из претходног става повећати 
до 50%. 

У случају потребе основни задружни савез у 
коме је задруга учлањена може на о б р а з л о ж е н 
захтев задруге одобрити да се за уздизање кадрова 
утроши мање новчаних средстава фонда заједничке 
потрошње него што Је предвиђено у претходним 
ставовима ове тачке. 

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

Бр. 486 
2 априла 1959 године 

Београд 
Главни задружни савез ФНРЈ " 

Претседник, 
Пашко Ромац, с. р. 

2 1 ^ 

На основу члана 4 став 8 тачка 1 Закона о пре-
возу на железницама („Службени лис^ ФНРЈ", бр^ 
46/57), Генерална дирекција Југословенских желе^ 
аница, уз сагласност Секретаријата Савезног извр-
шног већа за саобраћај и везе, савезног Државног 
секретаријата за послове робног промета и савезног 
Државног секретаријата за послове финансија, до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О. ДОПУНАМА ТАРИФЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ НА 

ПРУГАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

1. У Тарифи за превоз робе на пругама Југо-
словенских железница, део 6 (Изузетне тарифе), од 
16 новембра 1957 године, која је објављена у изда-
њу Генералне дирекције Југословенских железни-
ца, у позицију 002 (опрема и прибор, Лао и "животне 
намирнице за логоровање и летовалишта) уврштава 
се и Савез извиђача Ј у г о с л в и ј е . 

2. У позицију 020 (боксит сиров) уврштава ју се 
станице Ријека и Грачац, као станице од којих 
важи ова изузетна тарифа. 

3. Ово решење ступа на снагу по истеку 15 дана 
од дана објављиван^ у „Службеном листу ФНРЈ"! 

ГДЈЖ бр. 1818/59 
20 марта 1959 године 

Београд 
Генерална дирекцкја Југословенских железница 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Благоје Богавац, с. р. Петар Стошић, с. р. 

272. 
На основу члана 43 став 2 тачка 3 Уредбе о 

организацији, пословању и управљању Југословен-
ским поштама, телеграфима и телефонима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/53), Генерална дирекција 
пошта, телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНЕ ПОШТАН-
СКЕ МАРКЕ ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ ЧЕТРДЕСЕТ 

ТОГОДИШЊИЦЕ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

На дан 20 априла 1959 године пустиће се у те-^ 
ча ј пригодна поштанска марка од 2 0 динара П О Б О -
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дом прославе четрдесетогодишњице Комунистичке 
партије Југославије. 

Слика марке, црвене, тамнокарминске, жуте и 
плаве боје, приказује сплет застава, са амблемом 
Савеза комуниста, Југославије (СКЈ), годинама 
1919—1959 и ловоровом гранчицом. На доњој ивици 
марке уцртан је ћирилицом натпис „Југослав^ а", 
а ознака вредности је у горњем десном углу марке. 
На плавој подлози изнад застава отштампана је 
латиницом парола: „Пролетери свих земаља уједи-
ните бе". 

Ова марка биће у продаји код свих пошта у 
земљи до утрошка, а за франкирање поштанских 
пошиљака важиће неограничено време. 

09-Вр. 580/6 
8 априла 1959 године 

Београд 
Генерална дирекција пошта, телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Никола Милановић, с. р. 

273. 
На основу члана 43 став 2 тачка 5 Уредбе о 

организацији, пословању и управљању Југословен-
ским поштама, телеграфима и телефонима („Слу^ 
жбени лист ФНРЈ", бр. 58/58), а у вези са члано!! 
7 Споразума о служби пошта и телекомуникација 
између Федеративне Народне Републике Југосла-
в а е и Народне Републике Мађарске, Генерална ди-
рекција пошта, телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОШТ АНСКОЈ ТАРИФИ ЗА ПИСМОбГОСНЕ ПО-Ј 
ШИЉКЕ И ПИСМА СА ОЗНАЧЕНОМ ВРЕДНО-
ШЋУ У САОБРАЋАЈУ ИЗМЕЋУ ЈУГОСЛАВИЈВ 

И МАЂАРСКЕ 

I Поштанска тарифа у саобраћају између Фе-
деративне Народне Републике Југославије и На-
родне Републике Мађарске износи, и то за: 

1. Писма 
Динара 

До 20 гр — — — — — — — — 30 
За сваких даљих 20 грама или део ове 

тежине — — — — — — — — 15 

2. Дописнице 
Отворене — — — — — — — — 15 
Са одговором — — — — — — 30 

8. Штампане ствари (тисковине) 
До 50 гр — — — — — — — — 12 
За сваких даљих 50 грама или део ове 

тежине — — — — — — " — — 6 

4. Робне огледе 
До 50 гр — — — — — — — — Д2 
За сваких даљих 50 грама или део ове 

тежине — — — — — — — — 6 
Најмања поштарина — — — — — 30 

5 Пословне хартије 
До 50 гр — — — — — — — — 12 
За сваких даљих 50 грама или део ове 

тежине — — —. — —' — — 6 
Најмања поштарина — — — — — 30 

в. Мале пакете 
- За сваких 50 грама или део ове тежине 12 

Најмања поштарина — — — — — 60 

7. Пошиљке ^„Звучна пошта" 
До 20 гр — — — — — — — — 18 
За сваких даљих 20 грама или део ове 

тежине ^ — — — — — — — — 15 

8. Новине и часописе 
За ове врсте пошиљака наплаћује се поштари-

на по тарифи за унутрашњи саобраћај. 

9. Вредносна писма 
Поштарина вредносног писма састоји се из: 
а) поштарине по тежини, која одговара пошта-

рини препорученог писма одговарајуће тежине; 
б) поштарине по вредности, која одговара по-

штарини за вредносна писма у међународном сао-
браћају. 

II Ово решење ступа на снагу 1 маја 1959 го-
дине. 

Бр. 02-4865 
9 априла 1959 године 

Београд 

Генерална дирекција пошта, телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Никола Милановић, с. р. 

274. 

На основу члана 43 став 2 тачка 3 Уредбе о 
организацији, пословању и управљању Југословен-
с-.им поштама, телеграфима и телефонима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/53), члана 11 Закона о 
Југословенском Црвеном крсту и Решења Одбора 
за привреду Савезног извршног већа о наплаћи-
в а н ^ марака Југословенског Црвеног крста, бр. 8392 
од 25 августа 1953 године, Генерална дирекција 
пошта, телеграфа и телефона доноси 

. Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ДОПЛАТНЕ ПОШТАНСКА 
ФРАНКО И ПОРТО МАРКЕ ПОВОДОМ НЕДЕЉЕ 

ЦРВЕНОГ КРСТА У 1959 ГОДИНИ 

На дан 3 маја 1959 године пустиће се у течај 
доплатне поштанска франко и порто марка пово-
дом Недеље Црвеног крста, свака у вредности од 2 
динара. 

Слика на обема маркама, по симболичном цр-
тежу, приказује пружање прве помоћи. Испод слине 
уцртан је натпис „Југослав^а" — латиницом, а на 
левој вертикалној ивици марке текст: „Недеља Цр-
веног крста 1959" — ћирилицом. Ознака вредности 
„2" је у доњем десном углу марке, а знак црвеног 
крста на округлом белом пољу је у горњем десном 
углу. Поред знака црвеног крста отштампане су 
године: 1859 — 1959, што обележава стогодишњицу 
постојања Црвеног крста. На порто марки, у левом 
доњем углу, отиттампана је реч: „Порто" — ла-
тиницом. Боја франко марке је плава и црвена, 
а порто марке окераста и црвена. 

Ове марке биће у продаји и обавезној употреби 
као доплатне поштанске марке за време трајања 
Недеље Црвеног крста од 3 до 9 маја 1959 године^ 

09 Бр. 1151/3 
4 априла 1959 године 

Београд 

Генерална дирекција пошта, телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Никола Милановић, с. р. 
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275. 

На основу члана 43 став 2 тачка 3 Уредбе о 
организацији, пословању и управљању Југословен-
ским поштама, телеграфима и телефонима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/53), Генерална дирекција 
пошта, телеграфа и телефона доноси 

е Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ НОВИХ РЕДОВНИХ ПО-
ШТАНСКИХ ФРАНКО МАРАКА ОД 15 И 20 ДИ-

НАРА ЗА ПРОДАЈУ ПУТЕМ АУТОМАТА 
Од 1 априла до 30 маја 1959 године пустиће се 

у течај нове редовне поштанске франко марке од 
15 и 20 динара за продају путем аутомата. 

Слика марке од 15 динара, тамноплавозелене 
боје приказује мотив надвожњака аутопута - Љу-
бљана—Загреб. 

Слика марке од 20 динара, црвене боје, прика-
вује мотив хидроцентрале у ^Јабланици. 

Ове марке, штампане у тракама, повезане су 
- перфорацијом вертикално по један комад и наме-

тане у одговарајућим котуровима. Са леве и десне 
стране марке су неперфорисане. 

За франкирање поштанских пошиљака ове 
парке важиће неограничено време. 

09 Вр. 2125/1 
31 марта 1959 године 

Београд 
Генерална дирекција пошта, телеграфа и телефона 

Генерални директор^ 
Никола Милановић, с. р. 

276. 

ОД основу члана 43 став 2 тачка 3 Уредбе о 
организацији, пословању и управљању Југословен-
ским поштама, телеграфима и телефонима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/53), Генерална дирекција 
пошта, телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ПРОМЕТ ПОШТАНСКИХ КОВЕ-

РАТА С НОВОМ МАРКОМ ОД 20 ДИНАРА 
На дан 1 априла 1959 године пустиће се у про-

мет поштански коверти с новом отштампаном мар-
ком од 20 динара. 

Слика марке, црвене боје, приказује мотив хи-
дроцентрале у Јабланици. 

Коверти израђени од беле хартиј.е ,са поставом 
и са улошком за писање продаваће се по цени од 
25 динара комад. 

09 Бр. 4651/1 
31 марта 1959 године 

Београд 
Генерална дирекција пошта, телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Никола Милановић, с. р. 

277. 
На основу, члана 43 став 2 тачка 3 Уредбе о 

организацији, пословању и управљању Југословен-
ским поштама, телеграфима и телефонима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 53/53), Генерална дирекција 
пошта, телеграфа и телефона доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ПРОМЕТ ПОШТАНСКЕ ДОПИ-

СНИЦЕ С НОВОМ МАРКОМ ОД 15 ДИНАРА 
На дан 1 априла 1959 године пустиће се у про-

мет поштанске дописнице с новом отштампаном 
марком од 15 динара, 

ЛИСТ ФНРЈ Број Го — Страна ЗЗТ 

Слика марке, зеленоплаве бо1е, приказује мо-
тив надвожњака са аутопута Љубљана—Загреб из 
допунске серије нових редовних франко марака. 

09 Бр. 4652/1 
31 марта 1959 године 

Београд 
Генерална дирекција лош га, телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Никола Милановић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту I Конкурса за давање 
инвестиционих зајмова из средстава Општег инве-
стиционог фонда за набавку приплодне стоке и из-
градњу објеката за смештај стоке, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 12/59, поткрала ниже 
наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
I КОНКУРСА ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ЗАЈМОВА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИ-
ЦИОНОГ ФОНДА ЗА НАБАВКУ ПРИПЛОДНЕ! 
СТОКЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ 

СТОКЕ 
У тачки I став 1 на крају текста под 1 брише 

се тачка и запета и додају испуштене речи: „у 1960, 
1961 и 1962 години;". 

Из Југословенске пољопривредне банке, Бео-
град, 6 априла 1959 године. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 30 Закона о државној управи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) у вези . 
с чланом 33 Уредбе о организацији и раду Саве-
зног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр4 
20/58), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ ДР-
ЖАВНОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА 

Поставља се за помоћника савезног Државног 
секретара за послове финансија Божидар Јовано-
вић, досадашњи државни потсекретар у Државном 
секретари јату за послове финансија НР Србије. 

Б. бр. 25 
8 априла 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

На основу члана 76 Закона о електропривред-
ним организацијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
2/58), 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 Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЗА-
ЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 

Поставља се за генералног директора Заједнице 
Југословенске електропривреде Анте Раос. савезни 
народни посланик. 

В. бр. 26 
8 априла 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 
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На основу планк 68 Закона о електропривред-
пим организацијама („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
2' 38), 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 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
Е ЧЕКТРОПРИВРЕ ДЕ 

У Управни одбор Заједнице ју го словенске елек-ч 
тропривреде именује се за члана Чедомил Милиће-
вић, генерални директор предузећа за производњу 
електричне енергије Хидроелектрана Требишњица 
— у изградњи 

Б. бр. 27 
8 априла 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Александар Ранковић, с. р. 

По указаној потреби а на основу члана 2 Уред-
бе о оснивању Југословенске националне комисије 
за Организацију Уједињених нација за просвету, 
науку и културу (УНЕСКО) — („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 19/53), у вези с чланом 33 Уредбе о ор-
ганизацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно 
веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЈУГО-

СЛОВЕНСКЕ НАПИОНАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
УНЕСКО 

У Решењу о новом саставу Југословенске на -
ционалне комисије за УНЕСКО („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/58) врши се, према указаној потреби 
за промену у саставу Комисије, следећа измена, 
и то: 

разрешава се дужности члана Југословенске 
националне комисије за Организацију Уједињених 
нација за просвету, науку и културу (УНЕСКО) 
Вукашин Стамболић, члан Централног комитета 
Народне омладине Југославије, а на његово место 
се именује за члана Комисије Владо Обрадовић, 
претседник Комисије за међународно везе Централ-
ног комитета Народне омладине Ј у г о с л а в ^ е. 

Б. бр. 24 
4 априла 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

254. Указ о проглашењу Закона о проглаше-
њу двадесетог априла 1950 године за др-
жавни празник — — — — — — — 333 
Закон Ос проглашењу двадесетог априла 
1П59 године за државни празник — — ,333 

255. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
прибављању права индустриске својине у 
иностранству — — — — . — — — 333 

256. Одлука о давању регреса при продаји 
огревног материјала за потребе широке 
потрошње — — — — — — — — 335 

257. Одлука о минималним .заштитним ценама 
и премијама у 1959 години за говеда, сви-
ње, овце и живину одређеног квалитета 335 

258. Одлука о употреби средстава резервног 
фонда привредних организација унутра-
шње трговине — — — — — — — 336 

259. Одлука о одређивању највиших продај-
них цена за поједине врсте цемента — 337 

260. Наредба о одобравању краткорочних кре-
1та народним републикама, аутономним 

јединицама, срезовима и општинама за 
покриће буџетских расхода услед нерав-
номерног притицања прихода буџета — 337 

261. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о коефицијентима за обрачунавање ра-
злике у ценама при извозу и увозу одре-
ђених производа ц ' услуга — — — — 338 

262. Упутство за примену Одлуке о давању 
регреса при продаји огревног материјала 
за потребе широке потрошње — — — 339 

263. Упутство о изменама и допунама Упут-
ства за спровођење Одлуке о снижењу 
продајних цена текстила и о давању ре-
греса за текстил — — — — — — 340 

264. Правилник о накнадама за службена пу-
товања и селидбе у иностранство — — 340 

265. Правилник о допуни Правилника о одре-
ђивању посебног додатка техничког осо-
бља и помоћних службеника у здравстве-
ним установама — — — — — — — 346 

266. Упутство о спровођењу Уредбе о рад-
ним односима и награђивању уметничког 

' особља — — — — — — — —. — 346 
267. Допуне Инструкције о начину спровође-

ња одредаба чл. 79—83 Закона о јавним 
службеницима — — — — — — — 348 

268. Решење о рангу школа, течајева (курсе- ' 
ва) и испита — — — — — — — 348 

269. Решење о рангу школа, течајева (курсе-
,ва) и испита — — — — — — — 348 

270. Одлука о посебној намени и ограничењу 
коришћења новчаних средстава фондова 
заједничке потрошње земљорадничких 
задруга — — — — — — — — — 349 

271. Решење о допунама Тарифе за превоз 
робе на пругама Југословенских желе-
зница — — — — — — — — — 349 

272. Решење о пуштању у течај пригодне по-
штанске марке поводом прославе четрде-
с е т е ^ дишњице Комунистичке партије 
Ју гос лави је — — — — — — — — 349 

273. Решење о поштанској тарифи за писмо-
ноше пошиљке и писма са означеном 
вредношћу у саобраћају између Ј у г о с л -
вије и Мађарске — — — — — — 350 

274. Решење о пуштању у течај доплатне по-
штанске франко и порто марке поводом 
Недеље Црвеног крста у 1959 години — 350 

275. Решење о пуштању у течај нових редов-
них поштанских франко марака од 15 и 
20 динара за продају путем аутомата — 351 

276. Решење о пуштању у промет поштан-
ских коверата с новом марком од 20 ди-
нара — — — — — — — — — 351 

277. Решење о пуштању у промет поштан-
ске дописнице с новом марком од 15 ди-
нара — — — — — — — — — 851' 

Исправка I Конкурса за давање инвестицио-
них зајмова из средстава Општег инве-
стиционог фонда за набавку приплодне 
стоке и изградњу објеката за смештај 
стоке — — — — — — — — — 3511 

Издавач; Новинска установа „Службени лист ФНРЈ11, Београд, Улица Краљевића Марка бр. 9. 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукановић, Ул ипа Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


