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Цена овом брајт Јс див. — Прет-
плата за 1959 годину износи ИНИ).- дини 1 за ивостранство 3000.— динара — 
^едакци!а? Утапа Краљевића Марка 
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4Јтттттстрашна Н - т Одељен,е про-
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224. 
На основу тачке 3 Одлуке о давању регреса за 

увезено семе хибридног кукуруза („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 6/59), савезни Државни секретаријат за 
послове финансија , у сагласности са Секретарија-
том Савезног извршног ^ већа за пољопривреду и 
шумарство, прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА 

УВЕЗЕНО СЕМЕ ХИБРИДНОГ КУКУРУЗА 

1. Привредне организације из тачке 1 Одлуке о 
давању регреса за увезено семе хибридног кукуру-
за, подносе захтев за остваривање регреса Народној 
банци преко Удружења за унапређење производње 
кукуруза Ф Н Р Ј (у даљем тексту: Удружење). 

2. Уз захтев за регрес корисници регреса п р и -
л а ж у : 

1) фактуре односно преписе ф а к т у р а о продаји 
семена хибридног кукуруза увезеног у 1959 години. 

У фактури о продаји, која садржи називе про-
давца и купца продавац је дужан назначити: 

а) продајну цену, тј . цену наплаћену од купца 
— корисника попуста, по јединици мере и за у к у п -
ну количину; 

б) износ регреса по јединици мере и за укупну 
количину; 

2) доказ да ј е роба испоручена у 1959 години 
(препис товарног листа, отпремнице или сл.); 

3) доказ да је семе хибридног кукуруза увезено 
у 1959 години (обрачунски лист или сл.); 

4) оверени препис диспозиције Удружења да се 
увезене количине семена хибридног кукуруза про-
да ју одређеним купцима. 

За количине семена хибридног кукуруза за ко је 
ј е у диспозицији Удружења назначено да се остав-
љ а ј у спољнотрговинском предузећу у циљу непо-
средне продаје задружним пословним савезима, ре -
грес се остварује на основу ф а к т у р а о продаји ових 
количина семена задружним пословним савезима, 
уз доказ да је роба испоручена. 

3. Привредне организације које су од спољнотр-
говинских предузећа купиле семе хибридног к у к у -
руза по сниженој цени, могу при даљој продаји 
овог семена зарачунати само набавну снижену цену 
и редовне трошкове трговине. 

4. На основу документације из тачке 2 овог 
упутства коју спољнотрговинска предузећа достав-
љ а ј у Удружењу, Удружење саставља збирни обра-
чун регреса, у ко ји удоси: редни број, пун назив и 
место продавца, број текућег рачуна продавца, к о -
личину продатог и испорученог семена изражену 
у килограмима, продајну цену по јединици мере и 
за укупну количину, износ регреса по јединици мере 
и за укупну количину, 

Збирни обрачун из претходног става израђује се 
посебно за семе једноструких хибрида, а посебно за 
семе двоструких хибрида. 

На збирном обрачуну Удружење назначу је да су 
све у обрачуну наведене количине продате и испо-
ручене према лиспозишли Удружења. 

Тачност збирног обрачуна из ст. 1 и 2 ове тачке, 
са назначењем да је роба испоручена по диспози-
цији Удружења, оверавају секретар Удружења и 
ОДГО̂ ПП̂ ТГЈ службеник. 

5. Уз збирни обрачун регреса из претходне тач -
ке који Удружење подноси Народној банци, п р и -
л а ж е се документација из тачке 2 овог упутства, 
сретена по појединим продавцима — корисницама 
регреса. 

6. Кад банка утврди да су збирни обрачун и з а -
хтев за регрес у погледу обрачуна и потпуности до-
кументације тачни, одобрава износ регреса у корист 
жиро рачуна корисника регреса, а на терет рачуну 
бр. 101-11-339560 — Регрес за увезено семе хибрид-
ног кукуруза у 1959 години. 

7. Народна банка може вршити исплате на те -
рет рачуна из претходне тачке до укупног износа 
од 76,380.00л динара. 

8. Кад се захтеву за регрес п р и л а ж у преписи 
дс .умената (фактура, потврда и сл.),- подносиоци 
захтева (спољнотрговинска предузећа) дужни су 
оверити препис. Оверу преписа врше д и р е к т о р п р е -
дузећа и ш е ф рачуноводства, односно лица која их 
заступају. 

9. Спољнотрговинска предузећа из тачке 1 Од-
луке о давању регреса за увезено семе хибридног 
кукуруз; дужна су у свом књиговодству водити 
уредну и ажурну евиденцију о оствареном регресу. 

10. Ово упутство ступа на снагу даном об јављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењива^е 
се од дана ступања на снагу Одлуке о давању ре -
греса за увезено семе хибридног кукуруза . 

Бр. 07-8070/1 
23 марта 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија , 
Никола Минчев, с. р. 

225. 
На основу тачке 4 Одлуке о давању регреса за 

семе хибридног кукуруза рода 1956 и 1957 године 
(„'Службеш лист ФНРЈ" , бр. 6/59), савезни Д р ж а в -
ни секретари!ат за послове финансија , у сагласно-
сти са Секретари!атом Савезног ИЗВРШНОГ већа за 
пољопривреду и шумарство, прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ЗА 
СЕМЕ ХИБРИДНОГ КУКУРУЗА РОДА 1956 И 1957 

ГОДИНЕ 
1. Привредне организације — корисници регре-

са (задружни пословни савези и овлашћена п о д у -
зећа за промет семенске робе) из тачке 1 Одлуке о 
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давању регреса за семе хибридног кукуруза рода 
1956 и 1957 године (у даљем тексту: Одлука) подносе 
вахтев за остваривање регреса Народној банци пре-
ко̂  Удружења за унапређење производње кукуруза 
ФНРЈ (у даднем тексту: Удружење). 

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

1) фактуре односно преписе фактура о продаји 
семена хибридног кукуруза ррда 1956 и 1957 године 
корисницима попуста из тачке Г Одлуке. 

У фактуру о продаји, која садржи називе про-
давца и купца, продавац је дужан унети: 

а) продајну цену, тј. цену наплаћену од купца 
— корисника попуста по јединици мере и за укупну 
количину; 

б) износ регреса по јединици мере и за укупну 
количину; 

в) ако је продаја извршена непосредено инди-
видуалним пољопривредним произвођачи!^, поред 
података под а) и б) у фактури се назначује име, 
презиме и седиште купца. Купац 5% дужан на ф а к -
тури својим потписом оверити да је робу преузео, 
назначујући датум преузимања робе; 

2) доказ да је роба испоручена у 1959 години 
(препис товарног листа, отпремнице или сл.), сем у 
случају из тачке 2 под 1 под в) овог упутства; 

3) доказ да семе хибридног кукуруза потиче од 
рода 1956 или 1957 године, односно да је увезено до 
31 децембра 1958 године. Као овај доказ служи: 

а) за семе домаће производње уверење о квали-
тету семенске робе издато од овлашћене научно-
истраживачке установе; 

б) за увезено семе препис обрачунског листа о 
извршеном увозу или препис фактуре увозника са 
назначењем да је роба увезена до 31 децембра 1958 
године. у 

3. Задружни пословни савези и овлашћена пре-
дузећа за промет семенске робе при продаји семена 
Хибридног кукуруза рода 1956 и 1957 године и се-
мена увезеног до 31 децембра 1958 године другим 
Задружним пословним савезима и овлашћеним пре-
дузећима за промет семенске робе — не могу оства^ 
ривати регрес. 

Корисници попуста (пољопривредне произво-
ђ а ч а организације, пољопривредне установе и шко-
ле, земљорадничке задруге и пољопривредне апо-
теке) који су купили семе хибридног кукуруза пр 
сниженој цени, могу при даљој продаји овог семена 
зарачунато само набавну снижену цену и редовне 
трошкове трговине, ако су даљу продају извршиле 
привредне организације овлашћене за промет робе. 

4. Корисници регреса дужни су захтев за регрес 
по одредбама Одлуке и овог упутства поднети 
Удружењу најдоцније до 30 јуна 1959 године. 

5. На основу поднете документације из тачке 2 
овог упутства Удружење саставља збирни обрачун 
регреса, у који уноси: редни број, назив и место 
продавца, број текућег рачуна продавца, количину 
продатог и испорученог семена изражену у кило-
грамима, продајну цену по јединици мере и за укуп-
ну количину^ износ регреса по јединици мере и за 
укупну количину. 

Тачност збирног обрачуна из претходног става 
оверавају секретар Удружења и одговорни слу-
жбеник. 

6. Уз збирни обрачун регреса из претходне"тач-
ке, који Удружење подноси Народној банци, при-
л а ж е се документација из тачке 2 овог упутства 
сређена по појединим продавцима — корисницима 
регреса. 

7. Кад банка утврди да су збирни обрачуни и 
Захтев за регрес у погледу обрачуна и потпуности 
документације тачни, одобрава износ регреса у ко-

рист жиро рачуна корисника регреса, а на терет 
рачуна бр. 101-11-339559 — Регрес за семе хибрид-
ног кукуруза рода 1956 и 1957 године, 

8. Народна банка може вршити исплате на те-
рет рачуна из претходне тачке до укупног износа 
од 250 милиона динара. 

9. Кад се захтеву за регрес прилажу преписи 
докумената (фактура, потврда и сл.), подносиоци з а -
хтева (задружни пословни савез и овлашћена се-
менска предузећа за промет семенске робе) дужни 
су оверити препис. Оверу преписа врше директор 
предузећа и ш е ф рачуноводства, односно лица која 
их заступају. 

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

11. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењиваће 
се од дана ступања на знагу Одлуке. 

Бр. 07-6247/2 
20 марта 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

226. 

На основу тачке 3 Одлуке о давању регреса 
фабрикама скроба за продате количине гликозе и 
декстрозе („Службени лист 'ФНРЈ" , бр. 9/58), са-
везни Државни секретаријат за послове финансија 
прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ РЕГРЕСА 
ФАБРИКАМА СКРОБА ЗА ПРОДАТЕ КОЛИЧИНЕ 

ГЛИКОЗЕ И ДЕКСТРОЗЕ 
1. Фабрике^ скроба подносе захтев за оствари-

вање регреса из тачке 1 Одлуке о давању регреса 
фабрикама скроба за продате количине гликозе и 
декстрозе, банци код које имају жиро рачун. 

2. Уз захтев за регрес фабрике скроба прилажу! 
1) рачуне односно оверене преписе рачуна за 

продате и испоручене количине гликозе односно 
декстрозе; 

2) доказ о извршеним испорукама; 
3) обрачун регреса, са подацима о продатим и 

испорученим количинама гликозе односно декстро-
зе израженим у килограмима, износу регреса по 
једном килограму и укупном износу регреса. 

3. У продајну фактуру фабрике скроба дужне 
су унети: 

1) пун назив и место купца, из кога се мора 
видети да је продаја извршена предузећу конзервне 
односно прехранбене индустрије; 

2) продајну цену наплаћену од купца по једи-
ници мере и за укупну количину; 

3) износ регреса по јединици мере и за укупну 
количину. 

4 Привредне организације из тачке 1 овог упут-
ства дужне су у свом књиговодству водити уредну 
и прегледну евиденцију о оствареном регресу. 

Привредна организације конзервне и нрехран-
бене индустрије за количине гликозе и декстрозе 
купљене уз попуст дужне су у свом књиговодетву 
водити евиденцију о утрошку ових количина у 
производњи прехранбених артикала. 

5. Кад банка утврди да је захтев за регрес у 
погледу обрачуна и потпуности документације та-
чан, одобрава износ регреса у корист жиро рачуна 
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подносиоца захтева, а на терет рачуна бр. 339588 
— Регрес за гликозу и декстрозу. 

6. Оверу преписа документације из тачке 2 овог 
упутства врше директор предузећа и ш е ф рачуно-
водства, односно лица која их̂  заступају. 

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

Бр. 07-8069/1 
23 марта 1959 године 

Београд 

227. 
На основу члана 8 став 2 Уредбе о коришћењу 

друштвених средстава за путничке аутомобила 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 14/58), Секретари јат 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шумар-
ство, у сагласности са Секретаријатом Савезног 
извршног већа за саобраћај и везе и савезним 
Државним секретариј атом за унутрашње послове, 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ 
ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ 
ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И ШУМАРСТВУ 

Члан 1 
У Правилнику о коришћењу путничких ауто-

мобила за специјалне потребе у пољопривреди и 
шумарству („Службени лист ФНРЈ^, бр. 45/58) у 
члану 1 став 2 под а) после текста под 12 додаје се 
нови текст под 13 који гласи: 

„13) Удружење за унапређење производње ку-
куруза ФНРЈ;". 

Члан 2 
У члану 2 став 1 под а) после текста под 41 до-

даје се нови текст под 42 који гласи: 
„42) организована производње семена хибрид-

ног кукуруза;". 
Члан 3 

Овај правилник ступа на снагу даном обј^вљи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 518/1 
10 фебруара 1959 године 

Београд 
Секретар 

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

228. 

На основу члана 76 у вези са чланом 46 Уредбе 
о спровођењу Основног закона о здравственом над-
зору над животним намирницама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/56), Секретаријат Савезног извршног 
већа за народно здравље прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСЕБНОЈ РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ ОСО-
БЉА ЗАПОСЛЕНОГ У ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕ-

ТУ животних НАМИРНИЦА 
Члан 1 

Лица која на својим радним местима у прои-
зводњи или промету животних намирница долазе 
у непосредан додир са намирницама, морају носити 
посебну радну одећу и обућу прописану овим пра-, 
в паником. 

Члан 2 
Лица из претходног члана носе посебну одећу и 

обућу, и то за време рада: 
1) на производњи и преради животних намира 

ница (производња јела, напитака, хлеба, слаткиша 
и сл.) — панталоне, блузу односно мантил, капу; 
односно повезану и кецељу, — све од белог платна, 
као и папуче или ципеле од коже; 

2) на клању стоке и живине — комбинезон и 
капу од платна у боји, као и кецељу и чизме од 
гуме; 

3) на утовару и истовару меса односно хлеба — 
мантил, капу или повезану од белог платна, као и 
кецељу, чизме или каљаче од гуме или од поливи-
нил а; 

4) на продаји животних намирница у трговини, 
угоститељству и сл. — мантил или блузу, капу или 
повезану, — све од белог платна, као и кецељу од 
поливинила (на продаји свежег меса); 

5) на прању кухињског и трпезариског посуђа 
— мантил, повезану или капу, — све од белог плат-
на, као и чизме од гуме и кецељу од гуме или по-
ливинила; 

6) на чишћењу и прању цистерни и резервоара 
за пиво, воду, напитке и слично — комбинезон и 
капу од платна у боји. као и чизме од гуме; 

7) на осталим радним местима — мантил, капу 
или повезану од белог платна. 

Поред радне одеће и обуће наведене у претход-
ном ставу, за лица која раде на производњи и пре-
ради животних намирница треба набавити потребан 
број пешкира з а , брисање зноја при раду. 

Члан 3 
Посебна радна одећа и обућа даје се на употребу 

у чистом и уредном стању. 
Трошкове прања и пеглања сносе привредна 

организација, индивидуални произвођачи односно 
друга лица која самостално учествују у промету 
животних намирница. 

Прање и пеглање одеће је обавезно и мора да 
буде редовно и уредно. 

Члан 4 
Посебна радна одећа и обућа не сме се употре-

бљавати ван радног времена односно ван радног 
места. 

Члан 5 
Надзор над извршавањем овог правилника врше 

надлежни органи санитарне инспекције. 

Члан 6 
Привредне организације које производе или 

врше промет намирница, индивидуални произвођа-
чи, као и друга лица. која самостално учествују у 
промету намирница, дужни су набавити, ако то 
нису учинили до ступања на снагу овог правилни-
ка, прописану врсту посебне радне одеће и обуће 
за свако запослено лице у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог правилника. 

Члан 7 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 07-667/3-58 
7 марта 1959 године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
др Херберт Краус, с. р̂  

I Државни секретар 
за послове финансија, 

Никола Минчев, с. р. 
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229. 
На основу тачке 9 Одлуке о стручној спреми 

службеника санитарне инспекције („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 3/5?), Секретари јат Савезног извршног 
већа за народно здравље прописује ј 

П Р А В И Л Н И К 
0 ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ТЕЧАЈЕВА ЗА СА-

НИТАРНЕ и ПОМОЋНЕ САНИТАРНЕ 
ИНСПЕКТОРЕ 

Члан 1 
Течајеве за санитарне и помоћне санитарне ин-

спекторе (у даљем тексту: течај) организују и њима 
руководе републички санитарни, инспекторати, а 
може их организовати, према потреби, и Савезни 
санитарни инспекторат за слушаоце из двеју или 
више народних република. 

Место одржавања течаја .одређује организатор 
течаја. 

Члан 2 
^ Обавези похађања течаја у смислу Одлуке о 

стручној спреми службеника санитарне инспекције, 
ради постављења за шефа санитарног инспектора-
та, за санитарног инспектора или за помоћног са-
нитарног инспектора подлеже, и то: 

1) лица у звању лекара са положеним стручним 
испитом (тачка 4 став 1 под 2); 

2) лица са завршеном вишом медицинском шко-
лом и положеним' стручним испитом (тачка 8 став 
1 под 1 одлуке); 

3) лица која имају завршену школу за меди-
цинске сестре (медицинског техничара), школу за 
медицинске лаборанте, средњу техничку школу 
(грађевински или хемиски отсек) или средњу вете-
ринарску школу (тачка 7 став 1 под 2 — 5 одлуке). 

Члан 3 
Течај за санитарне инспекторе траје три, а за 

помоћне санитарне инспекторе — два месеца. 
Течај за санитарне инспекторе може се одржа-

вати у два дела, с тим што се оба дела течаја мо-
рају завршити у току исте^ године. 

Члан 4 
Течај се састоји из теориске наставе и практич-

не обуке. Теориска настава се изводи на течају, а 
практична обука — у установама које одреди орга-
низатор течаја. 

Члан 5 
Теориска настава на течају изводи се по програ-

му и наставном плану. 
Програм теориске наставе обухвата следеће 

предмете: 
1) санитарно законодавство и организација са-

нитарне инспекције; 
2) противепидемиска служба; 
3) хигијена исхране; 
4) комунална хигијена; 
5) школска хигијена; 
6) хигијена рада. 

^1лан 6 
Наставни план теориске наставе и програм и 

план практичне обуке прописује Савезни санитарни 
инспектора^ у сагласности са Секретариј атом Са-
везног извршног већа за народно здравље. 

Члан 7 
На кра ју течаја слушаоци полажу испит пред 

испитном комисијом. 

Претседника комисије, чланове и њихове заме-
нике, као и секретара, именује старешина органа 
који је организовао течај. 

Члан 8 
О раду испитне комисије води се записник. 
У записник се уносе општи подаци о слушаоцу 

течаја који полаже испит, постављена питања на 
испиту и други подаци. 

Записник потписују претседник, чланови и се-
кретар комисије. 

9 
Члан 9 

Слушаоцу течаја који је положио испит издаје 
се сведочанство о завршеном течају. 

Сведочанство потписују претседник и секретар 
комисије. 

Образац сведочанства прописаће Савезни сани-
тарни инспекторат у року од 30 дана од дана сту-
пања овог правилника на снагу. 

Члан 10 
Слушалац течаја који није положио испит, може 

га поново полагати у року који одреди комисија. 
Овај рок не може бити дужи од два ни краћи од 
месец дана. 

Члан 11 
Евиденцију о течају и потребну администрацију 

води орган који је организовао течај. 

Члан 12 
Трошкови организовања и рада течаја падају 

на терет предрачуна органа који је течај органи-
зовао. 

Члан 13 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 420/1 

9 марта 1959 године 
Београд 

Секретар . ' 
за народно здравље, 

др Херберт Краус, с. р. 

230. 

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 ДОПУНСКОГ ИЗДАЊА 

НОВИХ РЕДОВНИХ ПОШТАНСКИХ ФРАНКО 
МАРАКА 

Од 1 априла до 30 маја 1959 године пустиће се 
постепено у течај седам вредности допунског издања 
нових редовних поштанских франко марака, са 
следећим мотивима, у следећим бојама: 

1) марка од 8 динара, дрвна индустрија, љуби-
частопурпурна; 

2) марка од 10 динара, железара у Сиску, там-
нозеленосива; 

3) марка од 15 динара, надвожњак аутопута Љ у -
бљана—Загреб, тамноплавозелена; 

4) марка од 20 динара, хидроцентрала „Јаблани-
ца", црвена; 
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5) марка од 40 динара, Титоград—Цетиње, ул-
трамарин; 

6) марка од 55 .динара, Скопље, ружичастој ор-
гованаста; 

7) марка од 80 динара, Сарајево, црвенонаран-
џаста. 

Слике ових марака имају исте мотиве и нат-
писе као редовне франко марке пуштене у течај 25 
септембра 1958 године. 

Ово издање редовних франко марака вредности 
од 8, 20, 55 и 80 динара допуниће серију редовних 
франко марака пуштену у течај 25 септембра 1958 
године, а вредности од 10, 15 и 40 динара замениће 
одговарајуће вредности у течају. 

Бр. 09-683/4 
18 марта 1959 године 

Београд 

Генерална дирекција пошта, телеграфа и телефона 

Генерални директор, 
Никола Милановић, с. р. 

231. 

На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), а по 
прибављеној сагласности савезног Државног секре-
таријата за послове финансија, Југословенска по-
љопривредна банка расписује 

II К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ПОТПУНУ ИЗГРАДЊУ ЦЕНТАРА ЗА ПРОИ-

ЗВОДЊУ ЕЛИТНЕ ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ 

I Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће зајмове из средстава Општег инвестиционог 
фонда за потпуну изградњу центара за производњу 
елитних приплодних говеда, свиња, оваца и живине. 

Под потпуном изградњом центра за производ-
њу елитне приплодне стоке подразумева се потпу-
но снабдевање пољопривредне организације основ-
ним и обртним средствима којима ће се на рацио-
налан начин, уз савремени технолошки процес, ор-
ганизовати нај интензивни ја производња висококва-
литетне приплодне стоке. 

II Право учествовања на ,овом конкурсу имају 
све пољопривредне произвођача организације 
(пољопривредна добра и сељачке радне задруге, 
земљорадничке задруге, пословни савези земљорад-
ничких задруга и пољопривредне установе са само-
сталним финансирањем за производњу на својим 
економи јама) које, на предлог секретаријата репу-
бличког извршног већа за пољопривреду добију са-
гласност Секретаријата Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство да могу изградити цен-
тар за производњу приплодне стоке, а које: 

1) имају и воде уредно матично књиговодство 
које се заснива на контроли производности; 

2) имају обезбеђене кадрове, крмну базу, усло-
ве за заштиту здравља стоке и да у постојећем 
запету стоке нема узгој них сточних болести; 

3) учлањене су као организација код одговара-
јућег завода или установе за селекцију стоке; 

4) дају обавезу да ће произведену елитну при-
плодну стоку продавати првенствено онима који 
добију зајам за набавку стоке из Општег инвести-
ционог фонда, а по диспозицији секретаријата за 
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пољопривреду извршног већа народне републике 
на чијој је територији седиште зајмотражиоца. 

III Захтев за зајам мора садржати све податке 
прописане чланом 16 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције, а подноси се на посебним прописаним 
обрасцима. 

Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

1) инвестициони елаборат; 
2) доказ да су обезбеђена средства за полагање 

гарантног износа и средства за учешће. 
IV Инвестициони елаборат који се подноси уз 

захтев за зајам треба да буде израђен по важећим 
прописима и да садржи: 

1) инвестициони програм израђен према Уредби 
о изради и одобрењу инвестиционог програма и по-
лагању депозита за обезбеђење исплате инвестици-
оних радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 
54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мишљење и предлог реви-
зионе комисије и решење надлежног органа о одо-
брењу инвестиционог програма, са назначењем 
вредности и капацитета инвестиционих објеката за 
чију се набавку односно изградњу одобрава инве-
стициони програм. 

Инвестициони програм, мишљење и предлог ре-
визионе комисије и решење о одобрењу програма 
морају бити повезани у једну целину и запечаћени 
печатом органа који-је издао одобрење; 

2) идејни пројект за сваки грађевински објект 
за чију се изградњу односно адаптацију тражи за-
јам, израђен и ревидиран према Уредби о грађе-
винском пројектовању („Службени лист ФНРЈ", бр^ 
32/58). 

За грађевинске радове уместо идејних пројеката 
могу се поднети главни пројекти израђени и реви-
дирани према Уредби о грађевинском пројектовању^ 

Ако се за неке објекте користе постојећи тип-
ски/ пројекти, уместо подношења ових пројеката 
довољно јз позвати се на њихове ближе ознаке. 

V Зајмови ће се одобравати уз каматну стопу 
од 2% годишње. 

VI За јам ће се одобрити само оним зајмотражи-
оцима који испуне све услове предвиђене овим 
конкурсом и који поднесу нај повољније понуде у 
погледу рокова отплаћивања зајма, с тим да рок 
исплате зајма за набавку стоке не може бити дужи 
од 5 година, а за остало — 15 година, а да први ану-
итет доспева за плаћање годину дана после рока 
предвиђеног за завршетак инвестиционог улагања. 

VII Зајмови ће се одобравати само оним зајмо-
тражиоцима који су у могућности приликом пот-
пуне изградње центра за коју траже зајам, уче-
ствовати у трошковима инвестиција најмање у ви-
сини одређеној прописима важећим у време одо-
бравања зајма. 

VIII Зајмотражиоци су дужни за уредно отпла-
ћиван^ зајма по овом конкурсу, обезбедити гаран-
цију среза. 

Банка може у појединим случајевима тражити 
гаранцију ауто^мне јединице или народне репу-
блике. 

IX Захтев за одобрење инвестиционог зајма, са 
инвестиционим елаборатом и свим прилозима, под-
носи се у три примерка територијално надлежној 
филијали Југословенске пољопривредне банке. 

X Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
подносити Банци до 15 маја 1959 године. 

XI У свему осталом за . овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и осталих 
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важећих прописа које се односе на зајмове за ин-
вестиције. , 

О. бр. 31 
16 фебруара 1959 године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 

Никола Кмезић, с. р. Крсто Попивода, с. р. 

232. 

На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), а по 
прибављеној сагласности савезног Државног секре-
таријата за послове финансија, Југословенска по-
љопривредна банка расписује 

I I I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦЕНТАРА 

ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊИВАЊЕ КРАВА 

I Југ )словенска пољопривредна банка одобра-
ваће зајмове из средстава Општег инвестиционог 
фонда за изградњу и реконструкцију центара за ве-
штачко осемењивање крава. 

II Право учествовања на овом конкурсу имају 
ветеринарске установе, постојећи центри за вештач-
ко осемењивање и политичкотериторијалне једини-
це за оснивање нових односно реконструкцију по-" 
стојећих центара, ако су у могућности да у потпуно-
сти обезбеде потребне хигијенске услове и ако, на 
предлог секретаријата републичког извршног већа 
за пољопривреду, добију сагласност секретаријата 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шумар-
ство да могу изградити центар за вештачко осеме-
њивање крава. 

III Захтев за зајам мора садржати све податке 
прописане чланом 16 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције, а подноси се на посебним прописаним обра-
сцима. 

IV Зајмотражилац је дужан уз захтев за за јам 
поднети: 

1) инвестициони елаборат; 
2) доказ да су обезбеђена средства за полагање 

гарантног износа и средства за учешће. 
V Инвестициони елаборат који се подноси уз 

захтев за зајам треба да буде израђен по важећем 
прописима и да садржи: 

1) инвестициони програм израђен према Уредби 
о изради и одобрењу инвестиционог програма и о 
полагању депозита за обезбеђење исплате инвести-
ционих радова („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/54, 
36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34'57), мишљење и предлог 
ревизионе комисије и решење надлежног органа о 
одобрењу инвестиционог програма, са назначењем 
вредности и капацитета инвестиционих објеката за 
чију се набавку односно изградњу одобрава инве-
стициони програм. 

Инвестициони програм, мишљење и предлог 
ревизионе комисије и решење о одобрењу програма 
морају бити повезани у једну целину и запечаћени 
печатом органа који је издао одобрење; 

2) идејни пројект за сваки грађевински објект 
за чију се изградњу односно адаптацију тражи за-
јам, израђен и ревидиран према Уредби о грађе-
винском пројектовању („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 32/58). 

За грађевинске радове уместо идејних про-
јеката могу се поднети главни пројекти израђени и 
ревидирани према Уредби о грађевинском пројекто-
вању. 

Ако се за неке објекте користе постојећи типски 
пројекти, уместо подношења ових пројеката довољ-
но је позвати се на њихове ближе ознаке. 

VI Зајмови ће се одобравати уз каматну стопу 
од 2% годишње. 

VII За јам ће се одобрити само оним зајмотра-
жиоцима који испуне све услове предвиђене овим 
конкурсом и који поднесу на ј повољније понуде у 
погледу рокова отплаћивања зајма, с тим да рок 
исплате зајма не може бити дужи од 15 година; а 
да први ануитет доспева за плаћање годину дана 
после рока предвиђеног за завршетак инвестицио-
них улагања. 

У ш Зајмови ће се одобравати само оним зајмо-
тражиоцима који су у могућности приликом из-
градње центра за вештачко осемењивање крава за 
коју ..раже зајам, учествовати у трошковима инве-
стиција најмање у висини - одређеној прописима 
важећим у време одобравања зајма. 

IX Зајмотражиоци су дужни за уредно отпла-
ћивање зајма по овом конкурсу, обезбедити гаран-
цију среза. 

Банка може у појединим случајевима тражити 
гаранцију аутономне јединице или народне ре-
публике. , 

X Захтев за одобрење инвестиционог зајма, са 
инвестиционим елаборатом и свим прилозима, под-
носи се у три примерка територијално надлежној 
филијали Југословенске пољопривредне банке. 

XI Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
подносити Банци до 15 маја 19ЈФ године. 

ХИ У свему осталом за овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и осталих 
важећих прописа које се односе на зајмове за ин-
вестиције. 

О. бр. 32 
16 фебруара 1959 године 

Београд 
^ 

Југословеиска пољопривредна банка 
Ц е н т ^а -л а 

Претседник Управног 
Генерални директор, одбора, 
Никола Кмезић, с. р. Крсто Попивода, с. р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

у броју 6 од 14 фебруара 1959 године објављује-
Решење о постављењу сталних судских вешта-

ка за 1959 годину на подручју Аутономне Покра-
јине Војводине. 

У броју 7 од 21 фебруара 1959 године објављује: 
Уредбу о оснивању Института за електрони ку 

и телекомуникације „Михајло Пупин"; 
Уредбу о изменама Решења о проглашењу Ин-

ститута за испитивање е л е к т р и ч н а појава „Нико-
ла Тесла" у Београду за установу са оамосталним 
ф и н а непрањем; 

Одлуку о утврђивању програма развитка гим-
назија, стручних школа и школа за образовање на -
ставника у Народној Републици Србији до 1961 го-
дине; 
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Решење о овлашћењу Култур-ном центру Бео-
града да се бави прометом домаћих и иностраних 
културно-просветних филмова; 

Решење о измени Решења о оснивању Сервиса 
за вршење превозних услуга републичким органи-
ма и установама; 

Наредбу р одређивању трошкова производње 
(помељарине) и трошкова промета на велико пше-
ничног, раженог и кукурузног брашна; 

,Наредбу о одређивању највишег обима сече др-
вета у шумама општедруштвене имовине у Народ-
ној Републици Србији за 1959 ^годину. 

У броју 8 од 28 фебруара 1959 године објављује: 
Одлуку о одређивању процента од годишњег из -

носа пореза на доходак општинског приреза на при-
ходе од пољопривреде и самосталних занимања и 
имовине који се има наплатити у појединим тро-
месечјима у току 1959 године. 

У броју 9 од 7 марта 1959 године објављује: 
Уредбу о допуни Уредбе о одређивању објеката 

и радова чије ће инвестиционе програме одобравати " 
Извршно веће; 

Одлуку о начину и висини плаћања накнада 
привредним организацијама за извршени превоз 
путника који користе повластице у међумесном 
аутобуском саобраћају; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о ванредном студирању на вишим школама. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 6 од 12 фебруара 1959 
године објављују: 

Решење о допуни Решења о преузимању ф у н к -
ције оснивача у односу на Серум Завод, Калинови-
ца, као установу са самосталном финансирањем; 

VIII конкурс за давање зајмова из средстава 
Републичког инвестиционог фонда за кредитирање 
радова око организације пољопривредне производ-
ње на површинама у општедруштвеној својини, 
које још нису обухваћене организованом производ-
њом; 

IX конкурс за одобравање инвестиционих за ј -
мова за кредитирање инвестиција за високу прои-
зводњу млека и меса из средстава Републичког ин-
вестиционог фонда; 

X конкурс, за одобравање инвестиционих з а ј -
мова из средстава Републичког инвестиционог фон-
да за кредитирање радова око организације високе 
производње поврћа; 

Исправку Пословника Сабора Народне Репу-
блике Хрватске, Пословника Републичког већа Са-
бора Народне Републике Хрватске и Пословника 
Већа произвођача Сабора Народне Републике Хр-
ватске. 

У броју 7 од 19 фебруара 1959 године објављују: 
Наредбу о допуни Наредбе о риболовним вода-

ма у којима се може обављати само привредни ри-
болов односно привредни и спортски риболов исто-
времено или само спортски риболов; 

Наредбу о одређивању народних одбора који 
образују комисије за полагање испита за квалифи-
кованог и висококвалификованог радника који сти-
че стручну спрему практичним радом у предузећу; 

Решење о оснивању Сервиса града Загреба за 
превоз путничким аутомобилима. 

У броју 8 од 26 фебруара 1959 године објављују: 
Одлуку о одређивању места која се сматрају 

градовима и насељима градског карактера према 

Закону о национализацији најамних зграда и гра-
ђевинског земљишта; 

Наредбу о одређивању трошкова трговине на 
велико за кукуруз, кукурузно брашн.о, јечам (осип 
пиварског), овас и крупицу; 

Наредбу о одређивању трошкова производње 
(помељарине) и трошкова промета на велико за 
брашно добивено мељавоч пшеница, ражи и куку-
руза; 

Решење о оснивању Ветеринарске станице Стон; 
Исправку IX Конкурса за одобравање инвестич 

ционих зајмова за кредитирање инвестиција за ви^ 
соку производњу млека и меса ИЈ средстава Ре -
публичког инвестиционог фонда. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈИ 

„Уредни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 5 од 19 фебруара 1959 године објављује: 

Уредбу о мерама за заштиту квалитета вода^ 
У броју 6 од 26 фебруара 1959 године објављује! 
Закон о ветеринарској служба у Народној Р е -

публици Словенији; 
Закон о народним парковима; 
Закон о изменама Закона о Универзитету у 

Љубљани; 
Одлуку о оснивању и надлежности сталног од-

бора Народне скупштине Народне Републике Сло-
веније за друштвена 'средства; 

Одлуку о оснивању и надлежности Сталног од-
бора Народне скупштине Народне Републике Сло-
веније за претставке и жалбе; 

Одлуку о укидању Одбора Републичког већа 
за предлоге и жалбе; 

Одлуку о укидању Одбора Већа произвођача 
за предлоге и жалбе; 

Одлуку о потврди статута Трговинске коморе 
за НР Словенију; 

Одлуку о потврди статута Коморе за пољопри-
вреду и шумарство Н Р Словеније; 

Одлуку о потврди статута Угоститељске коморе 
за НР Словенију; 

Одлуку о потврди статута Занатске коморе Н Р 
Словеније; 

Одлуку о разрешењу члана Извршног већа На-
родне скупштине Народне Републике Словеније; 

Одлуку о избору чланова Сталног одбора Н а -
родне скупштине Народне Републике Словеније за 
друштвена средства; 

Одлуку о избору чланова Сталног одбора Н а -
родне скупштине Народне Републике Словеније за 
претставке и жалбе; 

Одлуку о разрешењу и избору члана Админи-
стративног одбора Народне скупштине Народне Ре -
публике Словеније; 

Одлуку о разрешењу судија окружних судова; 
Решење о разрешењу помоћника секретара Из-

вршног већа Народне скупштине Народне Републи-
ке Словеније; 

Решење о разрешењу односно именовању др-
жавног секретара за правосудну управу НРС; 

Правилник о минималним техничким и хиги-
јенским условима у одмаралиштима. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у броју 5 од 5 марта 1959 године 
објављује: 
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Одлуку о одређивању места^ која се сматрају 
насељима градског карактера; 

Исправку Закона о подручјима срезова и оп-
штина у Народној Републици Босни и Херцего-
вини; 

Исправку Уредбе о утврђивању прописа репу-
бличких извршних и управних органа који су пре-
стали да важе. 

У број41 6 од 13 марта 1959 године објављује: 
Решење о постављењу сталних судских вешта-

ка на подручју НРБиХ за 1959 годину. 

С Л У Ж Е Н ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 5 од 21 фебруара 1959 године објав-
љује: 

Одлуку о одређивању места које се сматрају 
градовима и насељима градског карактера; 

Одлуку о количинама вина и ракије које се 
могу потрошити у домвћшЈСтву произвођача без 
плаћања пореза на промет; 

Решење о образовању Комисије за преглед та-
рифних правилника Железничког транспоотног. 
предузећа, Предузећа зе - поштанско-телеграфско-
телефонски саобраћај и Заједнице електропривред-
них предузећа: 

Решење о образовању Комисије за давање са-
гласности не правилнике о радним односима Ж е -
лезничког транспортног предузећа и Предузећа за 
поштанско-телеграфско-телефонски; саобраћај у 
Скопљу: 

Решење о разрешењу од дужности помоћника 
државног секретара Државног секретаријата за 
робни промет; 

Решење о именовању помоћника државног се-
кретара Државног секретаријата зе робни промет; 

Решење о оснивању Привременог савета Фол-
клорног института. 

У броју 6 од 27 фебруара 1959 године објављује: 
I. конкурс за давање зајмова за инвестиције у 

пољопривреди из средстава Републичког инвести-
ционог фонда у 1959 години; 

XIX. конкурс за девање инвестиционих зајмова 
из средстава Републичког инвестиционог фонда за 
нове објекте, реконструкцију и рационализацију у 
области индустрије и рударства; 

XX. конкурс зе давање инвестиционих зајмова 
из средстава Републичког инвестиционог фонда за 
потребе трговине; 

XXI. конкурс за давање инвестиционих зајмова 
из средстава Републичког инвестиционог фонда за 
потребе угоститељства; 

XXII. конкурс за давање инвестиционих зајмо-
ва из средстава Републичког инвестиционог фонда 
за потребе саобраћаја; 

ХХ1П. конкурс за давање инвестиционих з а ј -
мова из средстава Републичког инвестиционог фон-
да за потребе занатства; 

Решење о стављању ван снаге XVII. конкурса 
За давање инвестиционих зајмова. 

У броју 7 од 7 марта 1959 године објављује: 
Одлуку о одређивању органа који врше распо-

делу станова; ; 
Решење о именовању сталних судских вештака 

у Народној Републици Македонији. 
У броју 8 од 12 марта 1959 године објављује: 
Решење о оснивању Предузећа за пренос елек-

тричне енергије; 

Решење о оснивању Комисије за национализа-
цију најамни: зграда и грађевинског земљишта; 

Упутство за примену Наредбе о забрани клања 
телади и јагњади. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 3 од 10 фебруара 1959 године објављује: 

Уредбу о организацији и раду Завода за ста-
тистику Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о саставу-и начину избора чланова Са-
вета за просвету Народне Републике Црне Горе; 

Решење о именовању претседника, чланова и 
секретара Комисије за национализацију најамних 
зграда и грађевинског земљишта; 

Упутство о измени и допуни Упутства о начину 
уништавања животиња штетних по риболов и су-
збијању рибљих болести; 

Решење о одобрењу оснивања и рада Друштва 
математичаоа и физичара Црне Горе. 

. - о с н о в и 
НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 
које је утврдио Просветни савет Југославије под 
бр. 94/1 од 27 фебруара 1959 године, објављени су 
као Додатак „Службеног листа ФНРЈ", бр. 13/59 и 
могу се добити преко КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОДЕЉЕ-
ЊА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ", Београд, Кра-
љевића Марка бр. 9. Жиро рачун 101-11/1-30. 

ЦЕНА 80 ДИНАРА. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

224. Упутство за примену Одлуке о давању 
регреса за увезено семе хибридног куку-
руза — — — — — — — — — — 309 

225. Упутство за примену Одлуке о давању 
регреса за семе хибридног кукуруза рода 
1956 и 1957 године — — — — — — 309 

226. Упутство за примену Одлуке о давању 
регреса фабрикама скроба за продате ко-
л и ч н у гликозе и декстрозе — — — — 310 

227. Правилник о допунама Правилника о ко-
ришћењу путничких аутомобила за спе-
цијалне потребе у пољопривреди и шу-
марству — — — — — — — — — 311 

228. Правилник о посебној радној одећи и обу-
ћи особља запосленог у производњи и 
промету животних намирница — — — 311 

229. Правилник о организацији и раду теча-
јева за санитарне и помоћне санитарне 
инспекторе — — — — — — — — 312 

230. Решење о пуштању у течај допунског из-
дања нових редовних поштанских франко -
марака — — — — — — — — — 312 

231. II Конкурс за давање инвестиционих з а ј -
мова из средстава Општег инвестиционог 
фонда за потпуну изградњу центара за 
производњу елитне приплодне стоке — 313 

232. III Конкурс за давање инвестиционих з а ј -
мова из средстава Општег инвестиционог 
фонда за изградњу и реконструкцију цен-
тара за вештачко осемењивање крава — 314 

Издавач! Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Улица Краљевића Марка бр. 9. 
— Директор и одговорна уредник Радован Вукановић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


