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540. 

На основу члана 23 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57, 44/58 и 
1/59) Савезно извршно веће доноси 

У Р Е - Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ САВЕЗНИХ МАТИЧНИХ 
УПРАВНИХ ОРГАНА ЗА ПИТАЊА СТРУЧНОГ 

ОСПОСОБЉАВАЊА КАДРОВА 

Члан 1 
Према врсти основних послова одређене слу-

жбе односно струке на којима службеници раде 
у органима управе, матични управни орт ани -јесу: 

1) Државни секретари јат за иностране послове 
— за службенике дипломатско-конзуларне струке и 
за канцелариске службенике у служби иностраних 
послова; 

2) Државни секретар иј ат за унутрашње послове 
— за управне, извршне и стручно-техничке слу-
жбенике у свим службама које врше органи уну-
трашњих послова; за судије за прекршаје; за струч-
не службенике ватрогасне службе и службе про-
тивавжшске заштите; 

3) Државни секретари јат за послове фи,нансија 
— за финансијске и девизне инспекторе; за слу-
жбенике који раде на пословима прихода и рачу-
ново^ства у свим органима управе и у самосталном 
установама које врше јавну службу, осим Држав-
ног секретаријата за послове народне одбране. 

Државни секретаријат за послове финансија 
матични је орган управе и за стручне службенике 
банака и штедионица, Државног оси гурава ју Нег за -
вода и Југословенске лутрије; 

4) Државни секрета риј ат за послове робног поо-
мета — за тржишне инспекторе и службенике струке 
контроле мера и драгоцених метала; 

5) Секретари јат за индустрију — за инспекторе 
органа индустриско-техничких инспекција; за слу-
жбенике са одговарајућом стручно-техничком спре-
мом који раде у органима управе и јавним служба-
ма на стручним пословима из области индустрије, 
грађ ев ин арете а и занатства; 

6) Секретар иј а̂ г за пољопривреду и шумарство 
— за инспекторе у инспекциским службама у обла-
сти пољопривреде, шумарства, ветеринарства и за-
штите биља; за стручне службенике који раде на 
пословима из наведених области у органима управе, 
установама и њиховим стручним службама; 

7) Секрета ри јат за саобраћај "л везе — за извр-
шне и техничко-стручне службенике и службенике 
надзора у служби безбедности поморске, унутрашње 
и ваздушне пловидбе; за техничко-стручне службе-
,нике радиосаобраћаја и радиодифузије; за извршне 
и тех ни ч к о- ст ру чне службенике на пословима слу-
жбе одржавања путева; 

8) Секретари!ат за рад — за инспекторе рада; 
за службенике социјалног осигурања; 

9) Секретари јат за просвету и културу — за 
службенике који раде на пословима просвете, науке 
и културе у школама и другим васпитним устано-
вама, научним установама, институтима, заводима 
за заштиту споменика културе, музејима, библио-
т е к а ^ , архивима и другим установама из области 
просвете и културе; за просветне службенике који 
у органима управе раде на пословима просвете и 
културе; 

10) Секретари јат за народно здрав л^е — за 
здравствене службенике и за службенике са медгл-
цинском спремом запослене у органима управе; 

11) Секретари ја.т за социј а л ̂ у^Лолитику и кому-
налне послове — за службенике са звањем соци-
јалног. радника; 

12) Секретару ат за правосудне послове — за 
судије, јавне тужиоце и јавне правобраниоце; за 
стручне сараднике у судовима, јавним тужиоштвима 
и јавним правобраииоштвима; 

13) Секретари јат за информације —- за службе-
нике који у орган,има за информације раде на ноеин 
нарским пословима; 

14) Савезна геодетска управа — за службенике 
геодетске струке у органима управе сл установама 
геодетске службе; 

15) Савезни геолошки завод — за службенике 
са геолошко-рударском техничком спремом запо-
слене у управним установама, заводима и инсти-
тутима; 

16) Савезни завод за статистику — за службе-
нике статистичке струке; 

17) Савезни хидрометеоролошки завод — за 
службенике хпдрометеорологике струке: 

18) Управа царина — за царинске службенике; 
19) Секретаријат за општу управу — за слу-

жбенике који раде на управним пословима у орга-
нима управе и самосталних установама и орга.ни-
зациј.а,ма за које се не установљава матични орган; 
за канцелариске службенике у свим органима упра-
ве и самосталном установама и организацијама, осим 
у органима иностраних послова. 

Члан 2 
Матични управни органи из члана 1 ове уре,дбе 

врше, у смислу одредаба Закона о јавним службе-
ннадима о стручном образовању службеника у орга-
нима управе и у самосталном установама које врше 
јавну службу, следеће послове: 

1) проучавају и утврђују стање кадрова и по-
требе у кадровима за које су матичн,и орган; 

2) сагласно потребама развитка појединих слу-
жби, утврђују одговарајуће методе и крите-
ријуме за одређивање потреба у кадровима; 

3) проучавају степен сложености и карактер 
појединих врста послова и одређују врсту 
и степен стручне спреме потребне за вршење 
тих послова; 

4) сагласно члану 175 Закона о јавним слу-
жбеницима, доносе, у сагласности са Секре-
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таријатом за општу управу, прописе о струч-
ној спреми службеника одређене службе од-
носно струке, о стручној обуци приправниха, 
о стручним испитима, о испитним комисијама 
и о органима код којих се оне могу обра-
зовати; 

5) припремају планове, систем и облике изград-
ње и ус ав рише ања кадрова, прате извршење 
донетих планова и предузимају мере за које 
су овлашћени, односно предлажу мере Са-
везном извршном већу; 

6) доносе општи програм стручног усавршаван^ 
службеника за које су матични орган и ор-
ганизују поједине облике тог усавршавани; 

7) сарађују на изради наставних планова и про-
грама школа ко је спремају кадрове за одно-
сну службу; 

8) сређују стати етичке податке и воде општу 
евиденцију о службеницима у органима за 
које су матични орган и појединачну евиден-
цију о службеницима на рукоаддећим мести-
ма а, по потреби, и о службеницима одређе-

. ног нивоа стручности; 
9) аналитички прате годишње оцењивање слу-

жбеника за које су матични управни орган. 
Савезни матични управни органи у спровођењу 

одредаба Закона о јавним службеницима о струч-
ном образовању кадрова, могу од одговарајућих ре-
публичких органа тражити извештаје и друге по-
датке у циљу координације рада и узајамне оград-
н и (члан 102 Закона о државној управи). 

Члан 3 
Поред послова из члана 2 ове уредбе, Секре-

тари јат за општу управу сарађује са свим матич-
ним управним органима у циљу спровођења општих 
смерница изградње кадрова државне управе и са-
мосталних установа које врше јавну службу. С тим 
у вези он: 

1) прати и проучава у целини развитак државне 
управе и у вези с тим потребе у кадровима; 

2) сарађује на припремању пер сп ек тавних и те-
кућих планова изградње кадрова; 

3) прати и координира извршење планова из-
градње кадрова у целини, подноси предлоге, 
извештаје и друге материјале Савезном из-
вршном већу, даје Савезном извршном већу 
мишљења и предлоге о материјалима које ма-
тични управни органи по кадровским про-
блемима подносе Савезном извршном већу, 

4) сарађује са матичним управним органима на 
решавању питања и проблема постојећих и 
отварања нових школа у којима се припре-
мају кадрови за управу; 

5) анализира стати стиске податке о кадровима 
државне управе. 

Члан 4 
За проучавање кадровских проблема код матич-

них управних органа могу се образовати стручни 
савети и комисије. 

Члан 5 
Матични управни органи дужни су најмање је-

данпут годишње, а по потреби и чешће, подносити 
Савезном извршном већу извештај о стању кадрова 
и кадровским проблемима. 

Члан б 
У циљу извршавања задатака из делокруга и 

рвл/лшћења одређених Законом о савезним органима 
бораве, сви савезни органи управе, сагласно одго-
варајућим одредбама Закона о државној управи, 
дужни су старати се о унапређивању службе и 
стручног рада службеника у одговарајућој храни 
односно области управе. 

Члан 7 
Старање о ун ап ређ иеа њу службе у смислу члана 

6 ове уредбе односи се на проучавање и праћење 
развоја односне гране односно области управе и на 
тој основи и на усклађивање и унапређивање орга-
низација управних и других стручних послова ко. и 
су од општег интереса за правилније функциони-
сање и вршење службе и стручног пословања у тој 
грани односно области управе. 

Сагласно одредби претходног става, савезни ор-
гани управе дужни су свим органима управе у од-
говарајућој грани односно области указивати струч-
ну помоћ кад је ови затраже и организовати и 
друге облике сарадње од интереса за унапређивање 
службе. 

Члан 8 
Старање о унапређивању стручног рада слу-

жбеника одређене гране односно области управе 
састоји се у планском^ и систематском раду на поди-
зању стручне способности свих службеника уз по-
требну сарадњу са матичним органима из члана 1 
ове уредбе. У том циљу матични управни органи: 

1) сагласно развитку одређене гране управе од-
носно јав-не службе, утврђују стање и по-
требе у кадровима по броју, стручности и 
профилу кадрова, са гледишта општег инте-
реса за прави литл је и ефикасније функцио-
нисање службе у целини; 

2) припремају текуће и перспектива планове 
изградње кадрова у одређеној области, прате 
и помажу реализацију постављених -планова; 

3) старају се о спровођењу прописа о стручним 
испитима службеника и непосредно органи-
зују поједине облике стручног усавршавање 
службеника односне гране управе; 

4) сређују статмстичке податке о свим кадро-
вима по матичним службама одговарајуће 
гране управе. 

Члан 9 
О угаапређивању ,организације службе и струч-

ног рада службеника старају се, у оквиру своје де-
латности, и привредне коморе, стручна привредна 
удружења, задружни савези, банке, штедионице и 
друге организације сличног карактера за које важи 
Закон о јавним службеници^ . 

Члан 10 
Сваки савезни орган управе дужан је: 
1) водити персоналне податке о кретању у слу-

жби за сваког свог службеника; 
2) припремати решења из службеничког односа 

за своје службенике; 
3) сарађивати са савезним матичним управним 

органима на утврђивању и спровођењу про-
грама стручног образовања својих службе-
ника; 

4) старати се о спровођењу прописане стручне 
обуке принравника и о благовременом по-
лагању стручних испита својих службеника; 

5) достављати прописане евиденције за своје 
службенике савезним матичним управним 
органима; 

6) припремати и сређивати материјале о оцењи-
вању својих службеника. 

Члан 11 
Савезни матични управни органи могу, у оквиру 

прописаних овлашћења, издавати упутства и ин-
струкције за спровођење постављених задатака 

Члан 12 
О извршењу ове уредбе стараће се Секретару ат 

Савезног извршног већа за општу управу. 
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Секретари јат Савезног извршног већа за општу 
управу доносиће, по потреби, упутства за спрово-
ђење ове уредбе. 

Члан 13 
У складу са овом уредбом, а у смислу члана 23 

став 3 Закона о јавним службеницима, републичка 
извршна већа донеће одговарајуће прописе о одре-
ђивању републички х матичних управних органа. 

Члан 14 

Овс1 уредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 187 
30 јуна 1959 године 

Београд 

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

541. 

На основу члана 37 Закона о државној управи 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 13/56), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДЕЛОКРУГУ СЕКРЕТАРИЈАТА САВЕЗНОГ 
ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ПРАВОСУДНЕ ПОСЛОВЕ 

Члан 1 
Поред послова наведених у члану 26 Закона 

о савезним органима управе, Секретару ат Саве-
зног извршног већа за правосудне послове врши 
и следеће послове: 

стара се в спровођењу јединствених начела 
правосудне управе (члан 108 став 2 Закона о су-
довима и члан 87 став 2 Закона о привредним су-
довима); 

стара се о спровођењу општих смерница Са-
везног извршног већа за рад јавног тужиоштва 
(члан 2 Закона о Јавном тужиопггву); 

сагласно смерницама Савезног извршног већа 
покреће по службеној дужности поступак за по-
миловање по пресудама редовних судова, и достав-
ља са својим мишљењем Савезном извршном већу 
молбе за помиловање; 

учествује у припреми закључивања међународ-
них споразума о међународној правној помоћи. 

Члан 2 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 188 
30 јуна 1959 године 

Београд 

Претседник Реп^бттике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

542. 

На основу става 2 тачке 6 одељак I главе ХУИ 
Савезног друштвеног плана за 1959 годину ж тачвад 
6 став 3 Одлуке о уступању доприноса из дохотка: 
и земљарине привредним организацијама одређени^ 
делатности („Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/57), Сан 
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ ДОПРИ" 
НОСА ИЗ ДОХОТКА УСТУПЉЕНОГ ОДРЕЂЕНИМ 
ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ЊИХОВИ 

ФОНДОВЕ 

1. У Одлуци о коришћењу доприноса из дохотке 
ка уступљеног одређеним привредним оргатаизацш 
јама за њихове фондове („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 22/58) у тачки 3 на кра ју текста под 4 уместо 
речи: „сем обала" стављају се речи: „као и з : и х 
градњу оперативних обала". 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана ио 
објављивању у „Службеном листу Ф Н Р Ј ^ 

Р. п. бр. 194 
30 јуна 1959 године 

Београд 
Савезно извршио веће 

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

543. 

На основу члана 31 Уредбе о организацији ж 
раду Савезног извршног већа, Савезно извршно 
веће доноси следеће 

З А К Љ У Ч К Е 
О НАЧЕЛИМА У ПОГЛЕДУ ВРШЕЊА ПРАВА И 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ОРГАНА ДРУШТВЕНОГ 

УПРАВЉАЊА 
I. С обзиром на потребу да се, до доношења 

закона којим ће се регулисати начела о друштвен 
ном управљању јавним службама, обезбеди остваи 
ривање јединствених начела у погледу карако 
тера дужности чланова органа друштвеног управ-
љања и по питању да ли они могу примати накнаду 
за учествовање у раду тих органа, Савезно извршно 
веће сматра да у овим питањима треба примењи-
вати следећа начела: 

1) "Дужност чланова органа друштвеног управ-
љања је почасна јавна функција . 

Као органи друштвеног управљања у смислу 
ових закључака сматрају се: савети, управни ОД-Ј 
бори и други колегиј алпи органи самосталних уста-
нова и организација, друштвена тела у области 
просвете, науке и културе, кућни савети, савети 
станбених заједница, колегиј алпи органи управ-
љања у привредним организацијама, коморама, 
привредним удружењима, банкама, штедионицама 
и друга колегиј ал на тела преко којих се остварује 
друштвено управљање. 

2) Члановима органа друштвеног управљања 
који су стално настањени ван седишта установе, 
'организације односно тела, у чији су орган управ-
љања изабрани или именовани, кад учествују у ра-
ду на седницама тих органа и њихових одбора и 
комисија, припада накнада путних трошкова у вези 
с тим радом-у износу одређеном правилима (стату-
тима) установе односно организације у складу с 
важећим прописима. 

3) Чланови органа друштвеног управљања на-
ведени у тач. 1 ових закључака немају право на 
накнаду за учествовање у раду на седницама ор-
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гана чији су чланови, као и њихових одбора и ко-
мисија, као ни за припрему за те седнице. 

Ово сходно важи и за чланове скупштина и 
управних одбора удружења и других друштвених 
организација у погледу учествовања на седницама 
тих тела, као и њихових одбора и комисија. 

4) Члановима органа друштвеног управљања 
који нису чланови колектива установе односно ор-
ганизације не може се одређивати накнада за било 
какав рад на послу који спада у делокруг органа 
друштвеног управљања, као ни за давање мишљења 
и стручне оцене о питањима о којима одлучује та ј 
орган. 

Члану органа друштвеног управљања може се 
поверити какав други посао из делатности устано-
ве односно организације, сем послова из претходног 
.става, и за та ј посао одредити накнада само ако је 
он стручњак за та ј посао и ако се на та ј начин 
посао може успешније извршити. Овакав посао 
може му се поверити само образложеним закључ-
ком органа друштвеног управљања, којим се одре-
ђује и висина накнаде за та ј посао. 

II. Препоручује се самосталних установама и 
организацијама да се придржавају ових начела, а 
републичким извршним већима, народним одборима 
и органима управе — да се старају о остваривању 
тих начела и да у свом делокругу предузимају 
мере у том циљу. 

Р. ЈП. бр. 196 
30 јуна 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

544. 

На основу члана 16 Уредбе о краткорочним кре-
дитима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56), у вези са 
чланом 2 одељак I под а) тачка 48 Уредбе о прено-
шењу послова у надлежност савезнизсл републичких 
органа управе („Службени лист ФНРЈ" , бр. 18/58 
и 18/59) и тачке I под 1 одредба а) Одлуке о утвр-
ђивању надлежности савезног државног секретара 
за послове финансија за доношење прописа о сто-
пама камате на краткорочне кредите и стопама 
камате на средства уложена код банке („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 5/57 и 15/58), савезни Државни се-
кретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТА СТОЧАРСКИМ ПО-
СЛОВНИМ САВЕЗИМА И ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ 
ЗАДРУГАМА ЗА ОТКУП ХРАНЕ, СЕМЕНА И 
ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА РАДИ СНАБДЕВАЊА 
ИНДИВИДУАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРО-
ИЗВОЂАЧА НА ПОДРУЧЈИМА КОЈА СУ У 1959 

ГОДИНИ СТРАДАЛА ОД ПОПЛАВА 
1. Југословенска пољопривредна банка и задру-

жне штедионице одобраваће сточарским пословним 
савезима и земљорадничким задругама (у даљем 
тексту: задругама) краткорочне кредите за откуп 
од привредних организација људске и сточне хране, 
семена и вештачког ђубрива ради продаје на кредит 
индивидуалним пољопривредним произвођ анима 
који у 1959 години претрпе штету услед поплава, 
бујица и прелома облака. 

Савезни Државни секретари јат за послове ф и -
нансија, на предлог републичког државног секре-
таријата за послове финансија, одређиваће рејоне 
(општине и срезове) који су страдали од поплава^ 

бујица или проломе облака и на чијем подручју ће 
се задругама одобравати кредити по овој наредби^ 

2. На кредите одобрене по овој наредби, задруге 
плаћа ју камату по стопи од 3°/о годишње. 

3. Кредити по овој наредби могу се задругама 
одобравати до 30 новембра 1959 године. 

Одобрене кредите задруге су дужне вратити до 
31 децембра 1960 године. 

4. Задруге ће потребе за кредитима по овој на -
редби доказивати уверењима органа управе општина 
ског народног одбора надлежног за послове пољон 
привреде о томе да су непосредни корисници — 
индивидуални пољопривредни произвођачи у 1959 
години претрпели штету услед поплава, бујица или 
прелома облака. 

5. Људска и сточна храна, семе и вештачко 
ђубриво не може се продавати на кредит индиви-
дуа лним пољопривредним произвођачима који 
имају приход из сталног радног односа или приход 
од самосталног занимања. 

6. Индивидуалним пољопривредним произвођа-
чима може се на кредит продавати људска и сточна 
храна, семе и вештачко ђубриво до висине њихо-
вог катастарског прихода који служи као основица 
за разрез пореза на доходак од пољопривреде. 

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

Бр. 08-17454/1 
14 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

545. 

На основу члана 16 Уредбе о краткорочним 
кредитима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56), у 
вези са чланом 2 одељак I под а) тачка 48 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и р е -
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 18/58 и 18/59) и тачке I под 1 одредба а) Одлуке 
о утврђивању надлежности савезног државног се-
кретара за послове финансија за доношење про-! 
писа о стопама камате на краткорочне кредите и 
стопама камате на" средства уложена код банке 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 5/57 и 15/58), савезни 
Државни секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МАКСИМАЛНО! СТОПИ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ 

ЗА ЗАЛИХЕ ПАРАДАЈЗ-ПИРЕА 

1. На краткорочне кредите које Народна банка 
и друге банке одобре предузећима конзервне ин-
дустрије за залихе парадај з-пиреа, произведене од 
парадајза рода 1958 године, 'каматна стопа не може 
бити већа од 1% годишње. 

2. Каматна стопа из тачке 1 ове наредбе при-
мењиваће се на наведене кредите које предузећа 
конзервне индустрије буду користила до 31 децем-
бра 1959 године. 

3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу Ф Н Р Ј " , ^ при-
мењиваће се од 1 јула 1959 године. 

Бр. 08-14527/3 
13 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија^ 
Никола Минчев, с. р. 
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546. 

На основу члана 24 став 2 и члана 18 став 2 
Уредбе о зајмовима за инвестиције Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/56 и 25/59) у в^зи са чланом 2 
одељак I под а) тачка 47 Уредбе о преношењу по-
слова у надлежност савезних и републичких орга-
на управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), 
а на предлог Југословенске пољопривредне банке, 
савезни Државни секретари јат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДАВАЊУ ЦНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА Б Е З 
КОНКУРСА И З СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИ-
ЦИОНОГ ФОНДА ЗА ИЗГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ 

СТАЈА ЗА ТОВ ГОВЕДА 

1. Југословенска пољопривредна банка може да-
вати инвестиционе зајмове без конкурса из средста-
ва Општег инвестиционог фонда за изградњу и 
адаптацију стаја за тов говеда. 

Зајмови за изградњу односно адаптацију стаја 
за тов говеда могу се одобравати: 

1) за нове стаје ако се изграђују у ти,пу на-
стрешница као привремени^ или трајнијих прови-
зориј а, и ако испуњавају следеће услове: 

а) да по једном товном грлу не садрже више 
од 3 м2 наткривеног простора, 

б) да укупни трошкови изградње стаја са елек-
тричном и водоводном инсталацијом не прелазе ви-
сину од 6.000 динара по једном товном грлу; 

2) за адаптацију постојећих грађевинских обје-
ката ако су испуњени услови наведени у овој тачки 
под 1) текст а) и б). 

2. Право на подношење захтева за зајам по 
овој наредби имају све привредне организације које 
се баве ТОБОМ говеда. 

3. Уз захтев за зајам зајмотражилац је дужан 
поднети: 

1) /документацију састављену сходно Наредби 
о документацији која се подноси уместо инвестици-
оног елабората уз захтеве за зајмове за инвестиције 
у пољопривреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 28/57, 
16/58 и 12/59), уместо инвестиционог програма; 

2) идејне или главне пројекте израђене према 
Уредби о грађевинском пројектовању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 32/58), за сваки грађевински објект 
за чију се изградњу односно адаптацију тражи 
зајам. 

За грађевинске објекте чија појединачна вред-
ност заједно са припадајућом опремом не прелази 
износ од три милиона динара, уместо идејних или 
главних пројеката може се поднети документација 
прописана Наредбом о документацији која се под-
носи уместо инвестиционог елабората уз захтеве за 
зајмове за инвестиције у пољопривреди. 

4. Зајмови по овој наредби одобраваће се са 
роком исплате до 10 година, уз каматну стопу од 
3% годишње. 

5. Корисници зајмова дужни су у трошковима 
инвестиција учествовати сопственим средствима у 
висини која је одређена важећим прописима, као и 
депоновати гарантни износ у висини од 5% од из-
носа одобреног зајма. 

6. Корисници зајмова дужни су за уредно отпла-
ћиван^ зајма до 20 милиона динара обезбедити га-
ранцију општине, а преко овог износа — гаранцију 
среза. 

7. Захтеви за зајмове по овој наредби примаће 
се до 30 септембра 1959 године. 

8. У свему осталом, за одобравање инве^тици-
оних зајмова по овој наредби важе одредбе Уредбе 
о зајмовима за инвестиције и осталих важећих 
прописа које се односе н^ зајмове за инвестиције. 

9. Ова наредба ступа на снагу даном објављи^ 
вања у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Замењује 
Државног секретара 
за послове финансија, 

Државни потсекретар^ 
Зоран Полич. с. IX 

547. 

На основу члана 3 став 2 и члана 4 став 2 
Уредбе о посебном додатку за санитарне инспекторе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 6/59), Секретаријат Са^ 
везног извршног већа за народно здравље, у са-
гласности са Секретару атом Савезног извршног 
већа за општу управу, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ПОСЕБНОГ ДОДАТКА 
У САВЕЗНОМ САНИТАРНОМ ИНСПЕКТОРАТУ, 
СЕКРЕТАРИ ЈАТУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И САВЕЗНОМ ЗАВОДУ! 

ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ 

Члан 1 
Сагласно одредбама чл. 3 и 4 Уредбе о посебном 

додатку за санитарне инспекторе, висину посебног 
додатка за поједине функције и места одређује се 
у границама утврђеним овим правилником. 

Одредбе овог правилника не односе се на по-
моћнике секретара за народно здравље у Савезном 
извршном већу и на директора Савезног завода за 
народно здравље. 

Члан 2 
У Савезном санитарном инспекторату главном 

санитарном инспектору посебан додатак одређује 
се у износу од 15% до 25%, а санитарним инспек-
торима и помоћним санитарним инспекторима —̂  
од 15°/о до 20% од основне и положајне плате. 

Члан 3 
Службеницима са високом медицинском спре-

мом (лекари, стоматолози и фармацеути) запосленим 
у Секретару ату Савезног извршног већа за народ-
но здравље и Савезном заводу за народно здравље, 
посебан додатак одређује се у износу од 15% до 
20% од основне и положајне плате. 

Члан 4 
Службенипима са високом медицинском спремом 

запосленим у Управи за ф а р м а ц е у т е ^ службу и 
медицинско снабдевање Секретаријата Савезног из-
вршног већа за народно здравље, висина посебног 
додатка олпеђује се, и то: начелнику Управе — од 
15% до 2^%, а осталим слгужбенипима Управе — од 
15% до 20^ од основне и потшжатче ппате. 

Члан 5 
Решење о одређивању висине посебног додатка 

главном санитарном инспектору у Савезном сани-
тарном инспектооату и начелнику Управе за ф а р -
м а ц е у т е ^ службу и медицинско снабдевање доноси 
секретар Савезног извршног већа за народно здрав-
ље, а за остале службенике из чл. 2, 3 и 4 овог 
правилника — старешина надлежан за постављење. 

Решењем из претходног става висина посебног 
додатка одређује се у фиксном месечном ИЗНОСУ у 
границама процента одређеним овим правилником. 

Члан 6 
Службенику коме се посебан додатак одређује 

под условом да се накнадно оспособи за рад на 

Б г 07-17321/1-59 
15 јула 1959 године 

Београд 

/ 
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Организационим пословима (члан 4 став 1 Уредбе 
о посебном додатку за санитарне инспекторе), ре-
шењем о одређивању посебног додатка одређује се 
и рок за ово оспособљавање. Ако се по оцени ста-
решине надлежног за постављење, службеник по 
истеку одређеног режа није оспособио за рад на 
организационим пословима, старешина ће у току 
месеца у коме је рок истекао донети р.ешење о 
престанку права на пријем посебног додатка од 
првог наредног месеца по доношењу решења. 

Члан 7 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу ФНРЈ" , а примењивгће се 
од 1 фебруара 1959 године. 

Бр. 67-849/1 
26 јуна 1959 године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
Др Херберт Краус, е. р. 

548. 
На основу члана 9 одељак II Уредбе о прено-

шењу послова у надлежност савезних и републич-
хих органа управе („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
18/58 и 18/59), Секретаријат Савезног извршног већа 
ва индустрију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИВРЕМЕНИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА 
ЗА НЕПОСРЕДНО ПОЛАГАЊЕ ПРОВОДНИКА 
ПОД ЛЕП ИЛИ У ЛЕП БЕЗ НАРОЧИТЕ МЕХА-

НИЧКЕ ЗАШТИТЕ ^ 

Члан 1 
Полагање електричних проводника изолованих 

термопластичном масом, без нарочите механичке 
заштите, непосредно под леп или у леп у зградама 
еа лакшим грађевинским елементима, код којих не 
долази у обзир бушење зидова ради полагања изо-
лационих цеви, врши се по „Привременим технич-
ким прописима за непосредно полагање проводника 
под леп или у леп без нарочите механичке заштите", 
који су одштампани у ' Додатку „Службеног листа 
Ф Н Р Ј " и чине саставни део овог правилника. 

Члан 2 
Овај правилник ступа на сна-гу осмог дана ио 

објављивању у ,,Службеном листу ФНРЈ" . 
Бр. 2130 

Д5 јула 1969 године 
Београд 

Секретар за индустрију, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

549. 
В а основу члана Збб етав 4 Закона о јавним 

елужбвницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), Секретаријат Савезног извршног већа 
за пољопривреду и шумарство, у сагласности са 
Секрета-ри^ атом Савезног извршног већа за општу 
уп,раву, прописује 

П Р А В И Л И И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О П Р И П Р А В Н А -
КОМ СТАЖУ И О СТРУЧНИМ ИСПИТИМА СЛУ-

ЖБЕНИКА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТРУЦИ 

Члан 1 
У Правилнику о приор ЗЕНИЧКОМ стажу ш е 

стручним испитима службеника х ветеранарсдеој 

стр.,. I („Службени лист ФНРЈ" , бр. 9/59) у члану 
37 ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 

„Испит за чин активног капетана—ветеринара 
И к-апетана—ветеринарског помоћника односно 
активног мајора—ветеринара и мајора—ветери-
нарског помоћника положен у Југословенокој н а -
родној армији по прописима који су важили до сту-
пања на снагу Закона о Југословенској народној 
армији („Службени лист ФНРЈ" , бр. 29/55), призна-
је се као положен стручни испит за звање ветерина-
ра односно за звање ветеринарског техничара. 

Испит у ветеринарској служби у Југословенској 
народној ар-мији, положен по одредбама члана 171 
Закона о Југословенској народној армији, признаје 
се као положен стручни испит за звање ветеринара 
односно за звање ветеринарског техничара." 

Члан 2 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 
Бр. 06-806/2 

29 јуна 1969 године 
Београд 

Секретар 
за пољопривреду и шумарство, 

Славко Комар^ с. р. 

550. 

На основу члана 21 став 2 Општег закона о 
станбеним заједницама („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 16/59), Секретари јат Савезног из-вршног већа за 
социјалну политику и комунална питања, у сагла-
сности са савезним Државним секретаријатом зе 
послове финансија, савезним Државним секретари-
јатом за робни промет и С е к р е т а р у атом Савезног 
извршног већа за опште привредне послове, а по 
прибављеном мишљењу Савеза занатских комора 
ФНРЈ, Савеза т р о в и н с к и х комора Југославије и 
Савеза угостител,оких комора Југославије, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВА КОЈИМА СЕ МОГУ 

БАВИТИ СЕРВИСИ СТАНБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

I. Сервиси станбених заједница могу се бавити 
следећим врстама послова; 

а) вршењем непосредних услуга за потребе 
домаћинстава, и то: 

1) чишћењем, прањем, глачањем, крпљењем 
и гкрелрављ ан,ем рубља та одеће; 

2) одржавањем и експлоа таци јом заједнич-
к а купатила за потребе корисника одре-
ђених зграда или група зграда; 

3) чишћењем и опремањем станова (прање 
прозора, трошење тепиха, жицање и гла-
чање паркета и сл.); 

4) давањем на послугу апарата и уређаја за 
обављање послова у домаћинство дава-
н и м на послугу алата и давањем на ко-
ришћење радионице „Услужи се сам"; 

5) разношењем млека, намирница, огрева, ноч 
вина и других артикала шо становима;^ 

б) давањем на послугу спортских реквизита 
и опреме за одмор, забаву и спорт; 

6) организованим старањем о исхрани илар-
иона станбене заједнице (друштвена исхрана), и то: 

црипремањем хране и издавањем оброка 
У својим просторијама, односно разноше-1 
њем зготоављене или полузготовљене х р а -
не домаћинствима, предузећима, школаи 
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ма и другим установама и организацијама 
на подручју станбене заједнице; 

2) припремањем зимнице за потребе дома-
ћинстава; 

в) вршењем непосредних услуга кућним са-
ветима и грађанима по пословима управљања стам-
беним зградама, и то: 

1) вођењем административних, финаножжих, 
техничких и других стручних послова; 

2) техничким надзором над занатским и дру-
гим услужним радовима; 

3) правним радњама сходно одредбама Зако-
на о адвокатури; 

г) вршењем послова текућег одржавања стан-
бених зграда за потребе кућних савета и грађана, 
и то: 

1) оправкама зграда и станова, као и одржа-
вањем уређаја водовода, канализације, 
осветљења, централног грејања, лифта и 
сличних инсталација; 

2) одржавањем чистоће у зградама, за јед-
ничком просторијама, степени штима и 
двориштима, чишћењем тротоара пред 
зградама, уређењем башта и игралишта и 
чишћењем снега. 

II. Поједине врсте послова наведене у, тачки I 
ове наредбе могу се, по потреби, спајати са срод-
ним врстама послова исте групе и обављати у окви-
ру једног сервиса или издвојити у посебне сервисе, 
специјализоване за поједине врсте послова. 

ТИ. Сервиси станбене заједнице могу своју де-
латност вршити у посебним просторијама сервиса, 
или одашиљањем стално или повремено упослене 
радне снаге на место рада, или путем проналаже-
ња радне снаге ван сервиса за вршење одређених 
услуга домаћ-ин ств има, кућним саветима и другим 
корисницима. 

IV. Ова наредба ступа на снагу 23 јула 1959 
године. 

Бр. 07-784/1 
11 јула 1959 године 

Београд 
Секретар 

за социјалну политику 
и комунална питања, 

Лидија Шентјурц, с. р. 

Савезног већа од 15 априла 1959 године одржани 
су 12 јула 1959 године. 

2) С п р о в о ђ е н а избора под надзором Савезне 
изборне комисије руководила је Изборна комисија 
Народне Републике Хрватске и Среска изборна ко-
мисија за Изборни срез Лудбрег. 

3) Гласање је извршено за кандидата чија те 
кандидатура била потврђена .од стране Среске из -
борне комисије и објављена од стране Савезне из-
борне комисије под бројем 8 од 23 јуна 1959 године 
у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 26 од 1 јула 1959 
године и то за кандидата зборова бирача Хрнчевић 
Јанка др Јосипа из Београда. 

4) Среска изборна комисија за Изборни срез 
Лудбрег утврдила је резултат избора на начин про-
писан у чл. 139, 140, 141, 143 и 144 Закона о правима 
и дужностима, избору и опозиву савезних народних 
посланика. 

Резултати избора су следећи: 

Уписано бирача 
Гласало 
За кандидата Хрнчевић 
Јанка др Јосипа 
Неважећих гласачких 
листића 

На основу тога Среска изборна комисија за 
Изборни срез Лудбрег прогласила је за народног 
посланика Хрнчевић Јанка др Јосипа из Београда. 

У прилогу достављају се сва акта која се од-
носе на ове изборе. 

Укупно 
гласова Проценат 

38.778 
37.398 96,44 

36.947 98,79 

451 1,21 

Бр. 13 
18 јула 1959 године 

Београд 

Савезна изборна комисија 

Секретар, 
Стеван Бабић, с. р. 

552. 

Претседник, 
др Дражен Сесардић, е. р^ 

551. 

И З В Е Ш Т А Ј 
САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ДОПУНСКИМ 
ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА СА-
ВЕЗНОГ ВЕЋА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ ЛУДБРЕГ 

САВЕЗНОЈ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

С а в е з н о м в е ћ у 
Београд 

Савезна изборна комисија примила је изборна 
акта која се односе на допунске изборе који су 
одржани у 144) Изборном срезу Лудбрег, па у сми-
слу чл. 201 и 146 Закона о правима и дужностима, 
избору и опозиву савезних народних посланика 
подноси следећи 

И з в е ш т а ј 
1) Допунски избори за избор народног посла-

ника Савезног већа Савезне народне скупштине V 
144) Изборном срезу Лудбрег, одређени Одлуком 

О Б Ј А В А 
САВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ПОТВРЂЕНОЈ 
КАНДИДАТУ?!! ЗА ИЗБОР НАРОДНОГ ПОСЛА-
НИКА САВЕЗНОГ ВЕЋА САВЕЗНЕ НАРОДНЕ 

СКУПШТИНЕ У ИЗБОРНОМ СРЕЗУ ДРВАР 

На основу члана 201 у вези са чланом 103 став 1 
Закона о правима и дужностима, избору и опозиву 
савезних народних посланика, — Савезна изборна 
комисија 

о б ј а в љ у ј е 
да је у допунским изборима за народног посланика 
Савезног већа Савезне народне скупштине, који 
ће се одржати у 221) Изборном орезу Дрвар 2 авгу-
ста 195-9 године, потврђена као прва по реду кан-
дт/ггтатура зборова бирача Морача Саве Милутина 
из Сарајева. 

Бр. 12 
16 јула 1959 године 

Београд 

Савезна изборна комисија 

Секретар, 
Стеван Бабић, с. р, 

Претседник, 
др Дражен Сесардић, с. р. 
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553. 

На основу тачке III став 1 Одлуке о минималним 
заштитним ценама и премијама у 1959 години за 
говеда, свиње, овце и живину одређеног квалитета 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 15/59), Дирекција за 
исхрану издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
КОЈЕ ЋЕ ОТКУПЉИВАО! ГОВЕДА, СВИЊЕ, 
ОВЦЕ И ЖИВИНУ ПО МИНИМАЛНИМ ЗАШТИТ-

НИМ ЦЕНАМА У 1959 ГОДИНИ 
1. Одређују се следеће привредне организације 

које ће, у смислу Одлуке о минималним заштитним 
ценама и премијама у 1959 години за говеда, свиње, 
овце и живину одређеног квалитета, о т к у п љ и в а о 
говеда, свиње, овце и живину на одређеном по-
дручју, и то: 

а) говеда: 
1) „Агроекспорт" експорт-импорт, Београд, на 

подручју НР Србије; 
2) „Вајда-експорт", Загреб, на подручју НР 

Хрватске; 
3) „Живинопром^т Словенија", Љубљана, на 

подручју НР Словеније; 
4) „Зеленгора", предузеће за промет стоке, Са-

рајево, на подручју НР Босне и Херцеговине; 
5) „Стокопромет". Скопље, на подручју НР Ма-

кедоније; 
б) „Морача" експорт-импорт, Титоград, на под-

ручју НР Црне Горе; 
6) свиње и овце: 
I) Месокомбинат „Београд", Земун, на подручју 

среза Београд; 
2) Индустриска кланица „Митрос", Сремска 

Митровица, на подручју среза Сремска Митровица; 
3) Месокомбинат „Бек", Зрењанин, на подручју 

среза Зрењанин; 
4) Прехранбена индустрија „Пик", Кикинда, на 

подручју среза Кикинда; 
5) „Чока", фабрика саламе и конзерви, Чока, 

на подручју среза Сента; 
л) Прехранбени и н д у с т р и ј и комбинат — погон 

кланица, Врбас, на подручју срезова: Врбас и Нови 
Сад; 

7) „29 Новембар", фабрика сухомеснатих про-
извода и конзерви, Суботица, на подручју срезова: 
Суботица, Бачка Топола и Сомбор; 

8) „Банат", творница сухомеснатих производа 
и конзерви, Банатски Карловац, на подручју сре-
зова: Панчево и Вршац; 

9) „Јухор", прехранбена индустрија, Оветоза-
рево, на подручју срезова: Светозарево и Краљево; 

10) „Црвена звезда", фабрика конзерви, Крагу-
јевац, на подручју срезова: крагујевац, Чачак и 
Титово Ужице; 

II) „22 Јули", комбинат прехранбене индустрије, 
Крушевац, на подручју срезова: Крушевац, Прије-
поље, Нови Пазар и Прокупље; 

12) „7 Јули", индустриска кланица, Младеновац, 
на подручја срезова: Младеновац и Ваљево; 

13) „Србија", кланица и фабрика за прераду 
меса, Велика Плана, на подручју срезова: Смеде-
рево и Пожаревац; 

14) „Тимок", фабрика конзерви, Зајечар, на 
подручју срезова: Зајечар, Неготин, Ниш, Пирот, 
Лесковац и Врање; 

15) Индустриска кланица са хладњачом „Ко-
смет", Косово Поље, на подручју Аутономне Косов-
ско-метохиске Области; 

16) „Срем", сухомесната индустрија, Шид. на 
подручју срезова: Шабац и Винковци; 

17) Пољоттривредно-индустриски комбинат „Бе-
ље", Кнежево, на подручју срезова: Осијек. На-
шице и Славонски Брод; 

18) „Слеме", месна индустрија, Сесвете, на 
подручју срезова: Загреб, Вировитице, Славонска 
Пожега, Нова Градишка, Дарувар, Кутина, Бјеловар, 
Копривница, Крижевци, Чаковец, Вараждин и К р а -
пина; 

19) „Гавриловић", творница саламе, сушена меса 
и масти, Петриња, на осталом подручју НР Хр-
ватске; 

20) Товарна месних изделков, Мурска Собота, 
на подручју среза Мурска Собота; 

21) Товарна месних изделков, Марибор, на под-
ручју срезова: Марибор, Цеље и Ново Место; 

22) Товарна месних изделков, Љубљана, на оста-
лом подручју НР Словеније; 

23) Индустриска кланица, Брчко, на подручју 
срезова: Брчко, Тузла и Добој; 

24) Кланица, Сарајево, на осталом подручју НР 
Босне и Херцеговине; 

25) Индустриска кланица со ладилник, Скопље, 
на подручју Н Р Македоније; 

26) Кланица, Титоград, на подручју НР Црне 
Горе; 

в) живина: 
1) „10 Октобар", Велика Плана, на подручју 

у ж е Србије; 
2) Индустриска кланица са хладњачом „Космет^ 

Косово Поље, на подручју Аутономне Косовско-
метохиске Области; 

3) „Југопродукт", Зрењанин, на подручју сре-
зова: Зрењанин, Панчево, Вршац и Кикинда; 

4) „29 Новембар", фабрика сухомеснатих про-
извода и конзерви, Суботица, на осталом подручју 
АП Војводине; 

5) П о љ опр и вр ед но - ин дустр жмси комбинат „Бе-
ље", Кнежево, на подручју срезова: Осијек и На-
шице; 

6) „Сл,еме", месна индустрија, Сесвете, на оста-
лом подручју Н Р Хрватске; 

7) „Перутнина", Птуј, на подручју НР Слове-
није; 

8) И н д у с т р и ј а кланица, Брчко, на подручју 
Н Р Босне и Херцегов ине; 

9) И н д у с т р и ј а кланица со ладилник, Скопље, 
на подручју НР Македоније. 

2. Привредне организације из тачке 1 ове на-
редбе извештаваће Дирекцију за исхрану о набав-
љеним количинама говеда, свиња, оваца и живине 
по минималним заштитним ценама у 1959 години, 
свака три дана по извршеној куповини. 

3. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о одређивању привредних организам 
ција које ће откупљивати говеда и свиње по мини-
малним заштитним ценама у 1958 и 1959 години 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 22/58). 

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

Бр. 2050 
9 јула 1959 године 

Београд 
Директор 

Дирекције за исхрану, 
"Буро Узелац, с. р. 
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554. 

На основу члана 382 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ" , бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), Управни одбор Савезне спољнотрговинске 
коморе, уз потврду Савезног извршног већа, про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
СЛУЖБЕНИДИМА САВЕЗНЕ СПОЉНОТРГОВИН-

СКЕ КОМОРЕ 

Члан 1 
У Правилнику о службвинцима Савезне спољ-

нотрговинске коморе („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
21/58) члан 5 мења се и гласи: 

„Положајну плату примају ови службеници 
Коморе који су р а с п о р е ђ е н у платне разреде. 

Висина положајне плате одређује се до износа 
утврђених овим правилником. 

Положајна плата помоћника секретара Коморе 
утврђује се до 18.000 динара месечно. 

Положај на плата службеника на осталим по-
ложајима односно радним местима у Комори и з -
носи месечно, и то: 

До динара 
1) за руководећа места која одговарају по-

ложа ју начелника одређеног одељења 17.000 
2) за одређена руководећа места за кој^ је 

систематиз аци јом одређено као на јниже 
— звање саветника — — — — — 15.000 

3) за руководећа места за која је система-
тизацијом одређено као на јниже — зва-
ње вишег референта — — — — — 13.000 

4) за радна места за која је еистематиза-
цијом одређено као на јниже — звање 
референта — — — — — — — 10.000" 

Члан 2 
Члан б мења се и гласи: 
„Положајна плата пр нпр ав ника износи месеч-

но, и то: 
Динара 

приправи ика за звање четврте врсте 1.000 
п р и п р а в н и к за звање треће врсте — 2.000 
ириправника за звање друге врсте — 3.000 
приправника за звање прве врсте — 4.000" 

Члан 3 
После члана 6 додаје се нови члан ва, који 

гласи: 
, /Толожајна плата службеника у зван,у рачун-

ског референта који искључиво раде на пословима 
рачуноводства, износи месечно до 6.000 динара, а 
одређује се према степену самосталности рада на 
појединим радним местима службе рачуноводства." 

Члан 4 
Члан 7 мења се и гласи: 
„Положајне плата службеника који раде дакти-

лографске и стенографске послове утврђује се пре-
ма звањима која постоје за те службенике, с тим 
што износ положајне плате дактилографа Га класе 
не може бити већи од 4.000, стенодактилографа од 
5.000, а дебатног стенографа од 9.000 динара ме-
сечно." 

- Члан 5 
^ У члану 8 став 2 мења се и гласи: 

„Изузетно^ ако је систематизацијом за одређено 
радно место из члана 5 став 4 тачка 4 овог правил-
ника одређен самостални референт, са високим 
стручним квалитетима, положајна плата за таква 
радна места може се одредити до износа положа ј -
н е плата утврђених у члану 5 став 4 тач. 2 и 3 
овог правилника." 

Члан 6 
Ова ј правилник ступа на снагу даном објав-

љ и в а н ^ у џ „Службеном листу ФНРЈ" , а примењи-
в а н се од 1 фебруара 1959 године. 

Вр. 4588/1 
25 јуна 1959 године 

Београд 
Претседник 

Управног одбора 
Савезне спољнотрговниске коморе, 

Руди Колак, с, р. 

" 555. 
На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-

вестиције („Службени лист ФНРЈ" , бр. 31/56 и 25/59), 
у сагласности са савезним Државним секретарија-
том за послове финансија , Југословенска пољоприв-
редна банка расписује 

XV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-
ДА ЗА ИЗГРАДЊУ ФАРМИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ИНДУСТРИСКИ ТОВ ЖИВИНЕ И ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЈАЈА 

I Југословенска .полхшривредна банка одобра-
ваће зајмове из средстава Општег инвестиционог 
фонда за изградњу грађевинских објеката и нг ^ . 
ку одговарајуће опреме и расне живине за потребе 
фарми за производњу и и н д у с т р и ј и тов живине 
и за производњу ја ја . 

I I Право учешћа на овом конкурсу имају све 
привредне организације и политичкотериторијалне 
јединице за потребе п р е д у ј м а у оснивању. 

ТИ Захтев за за јам мора садржати све податке 
прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције, а подноси се на посебним обрасцима Ј у -
гословенске пољопривредне банке. 

IV За јмотражилац је д у ж а н уз захтев за зајам 
поднети: 

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

гарантног износа и средстава за учешће у трошко-
вима инвестиција. 

V Инвестициони елаборат воји се подноси уз 
захтев за за јам треба да буде израђен по важећим 
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 ре-
визионе комисије и решење надлежног органа о 
одобрењу програма морају бити повезани у једну 
целину и запечаћени печатом органа који је издао 
одобрење; 

2) идејни или главни пројекат за сваки грађе-
вински објекат за чи ју се и-зградњу односно адап-
тацију т р а ж и зајам, израђен и ревидован према 
Уредби о грађевинском пројектовању („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 32/58); 

3) спецификацију опреме са назначењем главних 
карактеристиКа, цену за сваку позицију опреме и 
трошкове транспорта и монтажних радова 

VI Ако се за јам по овом конкурсу тражи за 
изградњу грађевинских објеката чија укупна пред-
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рачунска вредност заједно са припадајућом опремом 
и живином не прелази износ од три милиона ди-
нара, зајмотражилац може, уместо инвестиционог 
елабората израђеног према члану 18 став 1 Уредбе 
о зајмовима за инвестиције, поднети документацију 
састављену сходно Наредба о документацији која 
се подноси уместо инвестиционог елаборату уз за-
хтеве за зајмове за инвестиције у пол.опривреди 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 28/57, 16/58 и 12/59). 

VII Зајмови ће се одобравати уз камату по стопи 
од 3% годишње^ и уз рок исплате зајма који не може 
бити дужи од десет година. 

У Ш Првенство за добијани зајма на овом кон-
курсу имаће они зајмотражиоци који понуде на ј -
краћи рок отплате зајма. 

IX Зајам ће се одобравати само оним зајмотра-
жиоцима који ће утрошковима инвестиција моћи 
учествовати најмање до износа одређеног пропи-
сима важећим у време одобрења зајма. 

X За уредну отплату зајма ло евом конкурсу 
Банка може тражити гаранцију политичкотеритори-
јалне јединице. 

XI Захтев за одобрење инвестиционог зајма са 
инвестиционим елаборатом и свима прилозима под-
носи се у три примерка територијално надлежној 
задружној штедионици на прописаним обрасцима. 

XII Захтеви по овом конкурсу могу ее подносити 
Ванци, и то: у првом року — до 30 септембра 1969 
године и у другом року — до 31 јануара 1960 године. 

XIII У свему осталом за овај конкурс важе 
одредбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и оста-
лих важећих прописа моји се односе на зајмове за 
инвестиције. 

О бр. 79 
Л јула 1959 година 

Ввоград 
Југословенска пољопривредна банка 

' Ц е н т р а л а 
За Претседника 
Управног одбора 

Генерални директор, члан, 
Никола Кмезић, в. р. Славко Комар, е. р. 

556. 
На основу чи. 5 и 21 Уредбе е зајмовима за 

инвестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56 и 
25/59), у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, Југословенска по-
љопривредна батака расписује 

XVI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 

ЗА ИЗГРАДЊУ РАДИОНИЦА ЗА МЕШАЊЕ 
СТОЧНЕ ХРАНЕ 

I Ј угосл ов епска пољопривредна банка одобра-
ваће зајмове из средстава Општег инвестиционог 
фонда за изградњу радионица за мешање сточне 
хране. 

II Право учешћа на овом конкурсу имају пољо-
привредне организације (пољопривредна добра, се-
љачке радне задруге, земљорадничке задруге, по-
словни савези земљорадничких задруга и пољопри-
вредне установе са самосталним финансирањем за 
потребе својих економија). 

1Т1 Захтев за зајам мора да садржи ове податке 
прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције, а подноси се на посебним обрасцима Ју-
гословенске пољопривредне банке. 

IV Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

Среда, 22 јул 1959 

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

гарантног износа и средстава за учешће у трошко-
вима инвестиција. 

V Инвестициони елаборат који се подноси уз 
захтев за зајам треба да буде израђен по важећим 
прописима и да садржи: 

1) инвестициони програм израђен према Уред-
би о изради и одобрењу инвестиционог програма к 
о полагању депозита за обезбеђење исплате инве-
стиг,ионих 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 радова м капацитета инвестиционог 
објекта за чију ее набавку односно изградњу о-до-
брава инвестициони 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 или главни пројект за сваки грађе-
вински објект за чију се изградњу односно адапта-
цију тражи зајам, израђен и ревидован према Уоед-
би о грађевинском пројектовању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. "32/58); 

3) спецификацију опреме еа назначењем глав-
них карактеристика, цену за ова-ку позицију опреме 
и трошкове транспорта и монтажних радова. 

VI Ако се зајам по овом конкурсу тражи за 
изградњу радионица за мешање сточне хране чија 
укупна предрачуне^ вредност са припада јућом 
опремом и осталим инсталацијама не прелази из-
нос од три милиона динара, зајмотражилац може, 
уместо инвестиционог елабората израђеног према 
члану 18 став 1 Уредбе о зајмовима за инвестиције, 
поднети документацију састављену сходно Н?род-
^би о документацији која се подноси уместо инвести-
ционог елабората уз захтеве за зајмове за инвести-
ције у пољопривреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 
28/57, 16/58 и 12/59). 

VII Зајмови ће се одобравати уз камату по сто-
пи од 3% годишње и Vз рок исплате зајма који не 
може бити дужи од 10 година. 

VIII Првенство за добијање зајма на овом кон-
курсу имаће они зајмотражиоци који понуде нај-
краћи рок отплате зајма. 

IX Зајам ће се одобравати само оним зајмотра-
жиоцима који ће у трошковима инвестиција моћи 
учествовати најмање до износа који буде одређен 
прописима важећим у време одобрења зајма. 

X Зајмотражиоци су дужни да за уредну отпла-
ту зајма по овом конкурсу обезбеде гаранцију те-

риторијално надлежне општине. 
Банка може у појединим случајевима тражити 

гаранцију среза. 
XI Захтев за одобрење инвестиционог зајма са 

инвестиционим елаборатом односно документа цгт јом 
и свима прилозима подноси се у два примерка те-
риторијално надлежној задружној штедионици. 

ХИ Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
подносити до 31 октобра 1959 године. 

XIII У свему осталом за о-вај конкурс важе 
одредбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и оста-
лих важећи^ прописа који се односе на зајмове 
за инвестиције. 

О. бр. 80 
11 јула 1959 године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
За Претседника 

Управног одбора 
Генерални директор, члан, 
Никола Кмезић, с. р. Славко Комар, с. р̂  
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' 557. 
На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за 

инвестиције (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56 и 
25^59), у сагласности са савезним Државним секре-
та ри ј атом за послове финансија , Ју гос лов епска по-
љопривредна банка расписује 

XVII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-
ДА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И НАБАВКУ 
ОПРЕМЕ 3 / ПРОИЗВОДЊУ РАНОГ ПОВРЋА 

I Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће зајмове из оре летава Општег инвестиционог 
фонда за изградњу објеката и набавку опреме за 
производњу раног поврћа. 

II. Право учешћа на овом конкурсу имају еве 
привредне организације које се баве производњом 
раног поврћа. 

ЈП Захтев за зајам мора садржати све податке 
прописане у члану 16 Уредбе е зајмовима за инве-
стиције, а подноси се на посебним обрасцима Југо-
словенске пољопривредне банке. 

IV Зајмотражилац је дужан уз захтев за за јам 
поднети: 

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

гарантног износа и средстава за учешће у трошко-
вима инвестиција. 

V И н в е с т ц и о н и елаборат који се подноси уз 
захтев за зајам треба да буде израђен по важећим 
прст поима, и да садржи: ж 

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, 54/56, 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. л 

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

2) идејни или главни пројекат за . сваки грађе-
вински објекат за чију се изградњу или адапта-
цију тражи зајам, израђен и ревидован према Уред т 
би о грађевинском пројектовању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/58); 

3) спецификацију опреме са назначењем глав-
них карактеристике, цену за сваку позицију опре-
ме и трошкове транспорта и монтажних радова. 
, VI Ако се захтевом зајам тражи за изградњу 

грађевинских објеката чија је укупна предрачун-
ска вредност заједно са припадајућом опремом 
испод 3 милиона динара, за јмотражилац може, 
уместо инвестиционог елабората предвиђеног у 
члану 18 став 1 Уредбе о зајмовима за инвестиције, 
поднети документацију састављену сходно Наред-
би о документацији која се подноси уместо инве-

I стиционог елабората уз захтеве за зајмове за инве-
стиције у пољопривреди („Службени лист ФНРЈ" , 
бр. 28/57, 16/58 и 12/59). 

VII Зајмови ће се одобравати уз каматну стопу 
ед 3 ,'о годишње, а рок отплате зајма Банка ће утвр-
ђивати према могућностима инвеститора за испла-
ту зајма на бази рента били тета инвестиције. 

VIII Првенство за добивање зајма по овом кон-
курсу имају они зајмотражиоци чији су трошкови 
производње раног поврћа нижи. 

IX З а ј т ће се одобрити само оним зајмотра-
жи^цима који су у могућности у изградњи односно 
набавци инвестиционих објеката за које траже за-
јам учествовати у трошковима инвестиција на јма-
ње у висини одређеној прописима важећим у време 
одсбпења зајма. 

X Зајмотражиоци су дужни да за уредну испла-
ту за.,ма по овом конкурсу до висине од 20 милиона 
динара обезбеде гаранцију територијално надлежне 
општине, а преко овога износа — гаранцију среза. 

' Банка може, по потреби, тражити гаранцију 
аутономне јединице или народне републике. 

XI Захтев за одобрење зајма ва инвестицио-
ним аборатом и свима прилозима подноси се у 
три примерка територијално надлежној задружној 
штедионици на прописаним обрасцима. 

ХП Захтеви за за јам по овоме конкурсу могу се 
подносити у првом року до 30 септембра 1959 го-
дине и у другом року до 31 октобра 1959 године. 

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

О. бр. 81 
11 јула 1959 године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц в и т л а л а 
За Претседшмш 

Управног одбора 
члан, 

Славко Комар, с. р. 
Генерални директор, 
Никола Кмезић, е. р. 

558. 
На основу члана 75и Уредбе о трговинској де-

латности и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", , бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58), у вези са тачком 1 Наредбе о 
договарању о ценама по којима ће земљорадничке 
задруге куповати пољопривредне производе од 
индивидуалних произвођача („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 19/58), претставници Главног задружног 
савеза ФНРЈ , Главног савеза земљорадничких 
задруга Н Р Србије, Главног оавеза пољопривредних 
задруга Н Р Хрватске, Главног задружног савеза Н Р 
Босне и Херцеговине, Главног задружног савеза 
Н Р Словеније, Главног задружног савеза Н Р Ма-
кедоније и Главног задружног савеза Н Р Црне Горе 
на састанку одржаном 10 јуна 1959 године пости-
гли су 

Д О Г О В О Р 
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ДОГОВОРА О НАЈ-

ВИШИМ ЦЕНАМА КРУПНЕ СТОКЕ 
1. У Договору о на јвишим ценама крупне стоке 

(„Службени лист ФНРЈ"^ бр. 25/58 и 51/58) у тачки 
1 став 1 текст под 1 мења се и гласи: 

Цена динара 
у контра- у слобод-
хирању ном 

откупу 
1) Говеда (сименталско, монта-

фонско, бело словеначко, 
марјангорско, пинзгавско, си-
восмеђе говече, подолац, ко-
лубарско говече, мелези до-
бивени укрштањем домаће 
расе са племенитим расама), 
и то: 
а) II класа 55—55% меса до 140 до 135 
Б) III „ " 45—50% „ — ДО 115 
в) IV „ 40—45% „ — ДО 100 
г) V „ испод 4 0 % . „ — до 80". 

„Врста крупне стоке 
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Цена динара 
у контра- у слобода 

Врста крупне стоке хирању ном 
откупу 

Текст под 3 меша се и гласи: 
,,З) Говеда' расе „буша" и оста-

лих домаћих раса, и то: 
а) II класа преко 50% меса до 117 до ИЗ 
б) III „ од 45—50% — до 98 
в) IV „ од 40—45% — до 85 
г) V „ испод 40% — до 70" 
2. У тачки 1 после става 3 додаје се нови став 4, 

који гласи: 
„Организације које се баве куповином крупне 

стоке од индивидуалних произвођача обавезне су 
да се приликом куповине 7 погледу квалитета 
(класе) стоке придржава ју оцене стручне комисије 
за класификацију стоке, образоване од општинског 
народног одбора надлежног за подручје на коме св! 
налази сточна пијаца." 

3. Овај договор пр именоваће се од дана објав-
љи ван^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 882 
3 јула 1959 године 

Београд 

Главни ^задружни савез Ф Н Р Ј 
Генерални секретар, 

Светислав Јешић, е .р . 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Уредбе о наградама 
за ванредан рад и нарочите успехе у раду и о н а к -
надама за прековремени рад службеника државник 
органа, објављеној у „Службеном листу ФНРЈ" , бјк 
26/59, поткрале н и ж е наведене грешке, те се да ј е 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О НАГРАДАМА З А ВАНРЕДАН РАД И 
НАРОЧИТЕ УСПЕХЕ У Р А Д У ' И О НАКНАДАМА 

ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД С Л У Ж Б Е Н И К А 
Д Р Ж А В Н И Х ОРГАНА 

У члану 7 став 1 први и други ред уместо речи! 
„решење" треба да стоји реч : „предлог", а уместо 
речи: „образложено" треба 'да стоји: „образложен". 

У истом члану став 2 уместо речи: „решењу" 
треба да стоји реч: „предлогу". 

Из Савезног из-вршног већа, Београд, 9 јула 
1959 године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Уредбе о хонорарним 
службеницима и повременом раду у државним ор-
ганима, објављеној у „Службеном листу ФНРЈ" , бр. 
26/59, поткрале ниже наведене грешке, те се да је 

И С П Р А В К А 
УРЕДБЕ О ХОНОРАРНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА И 
ПОВРЕМЕНОМ РАДУ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 

У члану 10, у четвртом реду, уместо речи: „тог" 
треба да стоји реч: „истог", 

У члану 11. у последњем реду, после речи: 
„ако" треба додати реч: „ове". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 9 јула 
1959 године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Наредбе о употреби 
средстава из привредних резерви федерације за и з -
градњу складишног простора за државне матери-
ја лне резерве, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ" , бр. 26/59, поткрале н и ж е наведене грешке, 
те се да је 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВ-
РЕДНИХ РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА ЗА ДРЖАВНЕ МАТЕ-

Р И Ј А Л А РЕЗЕРВЕ 
У тачки 3 под 1, 2 и 3 уместо речи: „враћања^ 

треба да стоје речи: „трајања". 
Из савезног Државног секретаријата за послове 

робног промета, Београд, 8 јула 1959 године. 

По извршеном сравњењу оа изворним текстом 
утврђено ј е да се у тексту Правилника о стручној 
спреми управних службеника („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 25/59) поткрала ниже наведена грешка, 
те се д а ј е 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ УПРАВ-

НИХ СЛУЖБЕНИКА 
У члану 67 у првом реду после речи: „звање" 

треба додати испуштене речи: ,,у случају редовног 
напредовања^ 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
општу управу, Београд, 8 јула 1959 године. 

По извршеном сравњењу за изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Правилника о струч-
ној спреми канцеларијских службеника („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 25/59) поткрале ниже наведене 
грешке, те се д а ј е 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ КАНЦЕ-

ЛАРИСКИХ СЛУЖБЕНИКА 
У члану 19 став 2 у првом реду после речи! 

„става који" треба додати запету и испуштене речи: 
„на предлог органа код кога је службеник запо-
слен,". 

У члану 27 став 1 у другом реду после речи: 
„помоћног канцеларијског референта", треба додати 
испуштене речи: „канцеларијског референта,". 

У члану 59 став 3 у трећем реду уместо речи: 
,,које" треба да стоје речи: „у којој ' ' . 

У члану 72 у првом реду после речи: „звање" 
треба додати испуштене речи: ,,у случају редовног 
напредовања". 

У члану 73 у трећем реду уместо „IV" треба да 
стоји „ПГ'. 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
општу управу, Београд, 9 јула 1959 године. 

УКАЗИ 
Претседник Републике на основу члана 71 тачка 

4 Уставног закона, а на предлог Државног секретара 
за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ 1 
ОПУНОМБЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У ФИН-
СКОЈ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И 

ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА ФНРЈ У 
ФИНСКОЈ 

I 
Опозива се ^ 
Мирко Сарделић, са дужности изванредног и 

опуномоћеног амбасадора Федеративне Народне Ре-
публике Југославије у Финској. . 



Среда, 22 јул 1959 СЛУЖБЕНИ 

I I 
Поставља се 
Драго Говорушић, досадашњи опуиомоћени ми-

нистар у Државном с е к р е т а р у ату за иностране по-
слове за изванредаог и опуномоћеног амбасадора 
Федеративне Народне Републике Југославије у 
Финској. 

I I I 
Државни секретар за иностране послове и з в р ш и -

ће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 7 
13 јула 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, е. р^ 

РЕШЕЊА 
На основу члана 30 Уредбе о организацији и 

раду Савезног извршног већа („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 20/бв)г Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ПРЕДЛОГА О ОСНИВАЊУ 
„МУЗЕЈА РЕВОЛУЦИЈЕ" 

1. Образује се Одбор за припремање предлога 
о оснивању „Музеја револуције". 

Одбор има задатак да припреми потребне пред-
логе и да предузима друге припремне мере у вези са 
оснивањем музеја. 

2. За п р е т с е д н и к , секретара и чланове Одбора 
именују се, и то; 
за претседника: 

I. Цвијетин Мијатовић, савезни народни по-
сланик; 
за секретара: 

2. Милорад Панић—Суреп, књижевник , до-
садашњи секретар Савета за културу Н Р Србије; 
за чланове: 

3. Крсте Црвенковски, члан Савезног извр -
шног већа; 

4. Велимир Стојнић, члан Савезног извршног 
већа; 

5. Марјан Дермастија, савезни народни по-
сланик; 

6. Аница Магашић, савезни народни посланик; 
7. Пуниша Перовић, савезни народни посланик; 
8. Милија Радовановић, савезни народни по-

сланик; 
9. Бошко Шиљеговић, генерал-потпуковник, 

савезни народни посланик; 
10. Драгомир Вучинић, претседник Културно-

просветног већа Југославије; 
II . Перо Коробар, секретар Народног собрања 

НР Македоније; 
12. Вуко Радовић, члан Извршног већа НС Н Р 

Црне Горе; 
13. Милка Чалдаревић, секретар Комисије Ц К 

Босне и Херцеговине за историју СКЈ ; 
14. Петар Брајовић, генерал-мајор, начелник 

оделења у Бото-историском институту; 
15. Идриз Чејван, пуковник,- начелник Војног 

музеја; 
16. Владо Мађарић, директор Савезног института 

за заштиту споменика културе; 
17. Јара Рибникар, к њ и ж е в н и к из Београда; 
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18. Нада Кун, директор Музе ја примењене 
уметности у Београду; 

19. Велимир Терзић, гелера л -пукоеник у пен-
зији; 

20. Драги Миленковић, секретар Централног од-
бора Савеза бораца Народноослободилачког рата 
Југославије ; 

21. Перо Морача, секретар Комисије Ц К С К Ј 
за историју СКЈ ; 

22. Л а т и н у Перовић, члан претседништва Ц К 
Народне омладине Југославије. 

Б . бр. 49 
б јула 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, Претседник, 
, Вељко' Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. Рј 

По указаној потреби а на основу тач. I I I 14 V) 
Одлуке о органима управљања Државног осигу-
рава јућег завода („Службени лист ФНРЈ" , бр^ 
49/57), 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 ИЗМЕНАМА У САСТАВУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДРЖАВНОГ ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ЗАВОДА 
У Решењу о именовању Управног одбора Др-ч 

жавног осигуравајућег завода Б . бр. 16 од 14 феч 
бруара 1958 године („Службени лист ФНРЈ" , брц 
7/58) врше се, према указаној потреби за промену 
у саставу Управног одбора, следеће измене, и то! 

1. Именују се за чланове Управног одбора Др^ 
зкавног осигуравајућег завода Никола Кмезић, ген 
нерални директор Југословенске пољопривредне 
банке и Мустафа Сефа, потпретседник Народног 
одбора среза Мостар — као претставник Сталне 
конференције градова Ј у г о с л в и ј е . 

2. Разрешава ју се дужности чланова Управног 
одбора Државног осигуравајућег завода Никола 
Миљанић и Света Поповић. 

Б. бр. 48 
2 јула 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу тач. IV и VI Одлуке о оснивању Са-
везног центра за наставни и културно-просветни 
филм („Службени лист ФНРЈ" , бр. 50/56), Секре-
т а р у ат Савезног извршног већа за просвету и к у л -
туру доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБО-

РА САВЕЗНОГ ЦЕНТРА ЗА НАСТАВНИ И 
Кж7ЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ФИЛМ 

1. Пошто је истекао мандат садашњем Управ-
ном одбору Савезног центра за наставни и кул-
турно-просветни филм, у нови Управни одбор Са-
везног центра за наставни и културно-просветни 
филм именују се. и то: 

1) Крнета Љубомир виши референт Савезног 
з а в ^ а за проучавање школских и просветних пи-
тања; 
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2) Месарић Смиља, саветник Секретаријата Са-
везног извршног већа за просвету и културу; 

3) Михић Љубица, секретар Комисије за идео-
лошко-васпитни рад Социјалистичког савеза рад-
ног народа Југославије; 

4) Наумов Ванчо, директор Завода за културно-
просветни и наставни филм Н Р Македоније; 

5) Николић Милош, секретар Културко-про-
светног већа Југославије. 

2. Поред лица из тачке 1 овог решења, у, Управ-
ни одбор Савезног центра за наставни и ^ултурно-
просвзтни филм улазе и директор Центра по свом 
положају и један члан кога изабере колектив Цен-
тра из своје средине. 

Бр. 03-2133 
10 јула 1959 године 

Београд 
Секретар 

за просвету и културу, 
Крсте Црвенковски, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАВОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 26 од 20 јуна 1959 године објављује: 

Решење о одређивању стручних надзорника за 
преглед стручног рада здравствених установа у 
1959 години; 

Решење о стављању под заштиту државе ме-
шовите састојине јеле, букве, црног бора и храста 
китњака на планини Гочу; 

IV. Конкурс за давање инвестиционих зајмова 
из средстава инвестиционог фонда Народне Репу-
блике Србије у циљу привредног развоја ^ р а з в и -
јених рејона; 

Исправку Уредбе о организацији и раду Др-
жавног секретаријата за робни промет. 

У броју 27 од 27 јуна 1959 године објављује : 
Решење о разрешењу и именовању чланова К о -

мисије за верска питања НРС; 
Правилник о просторијама и потребној опреми 

коју морају имати лекари, стоматолози и зубари у 
обављању приватне професионалне здравствене де-
латности; 

Наредбу о врстама здравствених услуга и н а ј -
вишим износима накнада за поједине врсте здрав-
ствених услуга које могу пружати лекари, стома-
толози и зубари у обављању приватне професио-
налне здравствене делатности; 

Програм испита за звање квалификованог рад-
ника пољопривредне струке; 

Програм испита за квалификованог радника — 
филмског лаборанта кинотехничке струке; 

Програм испита за висококвалификованог рад-
ника — филмског лаборанта кинотехничке струке; 

Договор о на јвишим ценама малина рода 1959 
године по којима ће земљорадничке задруге и дру-
ге откупне организације "куповати, малину од инди-
видуалних произвођача. 

У броју 28 од 3 јула 1959 године објављује : 
Одлуку о установљавању посебног додатка за 

наставно и васпитно особље; 
Одлуку о посебном додатку наставном особљу 

одређене специјалности за рад у стручним школама; 
Одлуку о утврђивању стопа доприноса за по-

једине органе социјалног осигурања; 
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Одлуку о одређивању н а ј развиј ени ј их срезова 
и општина на територији Народне Републике Ср-
бије и о највећим положа ј ним платама секретара 
појединих народних одбора општина; 

Одлуку о другој измени и допуни Одлуке о 
утврђивању програма развитка гимназија, струч-
них школа и школа за образовање наставника у 
Народној Републици Србији до 1961 године; 

Одлуку о оквирима за утврђивање положај них 
плата службеника државних органа Народне Репу-
блике Србије; 

Одлуку о начину коришћења средстава за слу-
жбена путовања у иностранство, учешћа на међу-
народним. конгресима и другим састанцима, раз -
мену стручњака с иностраним органима и устано-
вама, као и специјализације и усавршавања у ино-
странству; 

Правилник за извршење Закона о обавезном 
вештачком осемењавању крава и оваца; 

Правилник о организацији и раду извештај не 
службе о појави и кретању биљних болести и ште-
точина; 

Програм испита за звање висококвалификова-
ног радника пољопривредне струке. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 22 од 4 јуна 1959 године 
објављују: 

Одлуку о оквирима за утврђивање положа јник 
плата службеника републичких орана; ' , 

Одлуку о одређивању најразвиЈенијих срезова и 
општина на подручју Народне Републике Хрватске 
и о на јвећим положајним платама секретара поје^ 
диних народних одбора општина; 

Решење о промени назива места Доњи Лукавец 
и Горњи Лукавец; 

Решење о брисању назива места Требеж. 

У броју 23 од 12 јуна 1959 године објављују! ) 

Закон о д р ж а њ у и ношењу оружја ; 
Закон о радним односима кућног помоћно^ 

особља; 
Закон о радним односима пољопривредних рад-ч 

ника код приватних послодаваца; 
Одлуку о начину спровођења конкурса и усло-

вима конкурса за упис у гимназије и стручне 
школе; I 

Решење о оснивању Републичке комин је за при-
хватање жетве- -

У броју 24 од 19 јуна 1959 године објављуј уз 
Уредбу о организацији и раду Савета за нан 

родно здравље; 
Уредбу о измени Уредбе о преношењу послова 

у надлежност републичких органа управе; 
Одлуку о посебним додацима за наставно и ва-

спитно особље; 
Одлуку о распореду и начину употребе сред-

става за побољшање услова коришћења годишње^ 
и других одмора; 

Решење о одређивању места, у која се могу у 
школској години 1959/60 постављати учитељи, нан 
ставници и професори који први пут ступају у 
просветну службу; 

Правилник о измени Правилника о риболову на 
на малу плаву рибу. 

У броју 25 од 26 јуна 1959 године објављују^ 
Уредбу о организацији и раду Савета за социн 

јалну заштиту, 
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У броју 26 од 30 јуна 1959 године об јављују : 
Уредбу о Организацији и раду Државног секре-

таријата за правосудну управу; 
Наредбу о изменама и допунама Наредбе о ме-

стима и гранама специјалности у којима се здрав-
ство ном особљу може одредити посебан додатак; 

Објаву Републичке изборне комисије у Загребу 
о потврђеној кандидатури за избор народног посла-
ника Републичког већа Сабора Народне Републике 
Хрватске у Изборном срезу Нови Мароф. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" у 
броју 16 од 28 маја 1959 године објављује: 

Решење о одређивању претставника Извршног 
већа и о одређивању организација ко је одређују 
претставнике у органе Угоститељске коморе НРС; 

Наредбу о удруживању насеља и о проглашењу 
новог насеља. 

У броју 17 од 4 јуна 1959 године објављује: 
Закон о потврди Завршног рачуна о извршењу 

Буџета Народне Републике Словеније (Републичког 
буџета) за 1958 годину; 

Закон о измени члана 51л Закона о аграрној ре-
форми и колонизацији у Народној Републици Сло-
венији; 

Закон о изменама Закона о подручјима срезова 
и општина у Народној Републици Словенији; 

Резолуцију о раду редовних судова у Народној 
Републици Словенији; 

Одлуку о допуни Друштвеног плана Народне 
Републике Словеније за 1959 годину; 

Одлуку о потврди Завршеног рачуна Републич-
ког инвестиционог фонда за 1958 годину; 

Одлуку о новом одређивању месних подручја 
окружних и среских судова у Народној Републици 
Словенији; 

Одлука о потврди решења о допуни Статута 
Универзитета у Љубљани; 

Одлуку о избору п р е т с е д н и к , потпретседника 
и записничара Републичког већа Народне скупшти-
не Народне Републике Словеније^ 

Одлуку о избору претседника, п о т р е гсед ни к а и 
записничара Већа произвођача Народне скупштине 
Народне Републике Словеније; 

Одлуку о избору судије Врховног суда НРС и 
судија окружних судова; 

Одлуку о разрешењу судија окружног суда; 
Одлуку о избору повремених судија Вишег при-

вредног суда НРС; 
Одлуку о разрешењу члана факултетског са-

вета факултета за општу медицину и стоматоло-
гију Универзитета у Љубљани и о избору новог 
члана савета тог факултета ; 

Одлуку о одређивању претставника Већа про-
извођача Народне скупштине Народне Републике 
Словеније у органима Угоститељске коморе за Н Р 
Словенију; 

Одлуку о начину извођења конкурса и о усло-
вима конкурса за упис у више стручне школе за 
школску 1969/60 годину; 

Одлуку о начину извођења конкурса и о усло-
вима конкурса за упис у гимназије и стручне школе 
За школску 1959/60 годину; 

Решење о разрешењу и именовању секретара 
Извршног већа за урбанизам, станбену изградњу и 
комуналне послове, п р е т с е ^ н ^ а Савета за науку 
НРС и члана Управног одбора Фонда НГС за ка -
дрове у привреди; 
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Решење о разрешењу и именовању секретара за 
културу, просвету и науку НРС, члана Савета Радио-
станице Љубљана и члана савета уметничких а к а -
демија; 

Решење о именовању помоћника секретара у 
С е к р е т а р у ату Извршног већа за законодавство и 
организацију; 

Наредбу о обавезном прописиван^ на јвише про-
да јне цене на мало за млеко; 

Наредбу о преносу послова и о пословању о к р у -
ж н и х и среских судова у погледу њихових нових 
месни подручја; 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о з а -
штитном времену и о на јмањим дужинама риба и 
ракова за лов; 

Наредбу о одређивању риболовних рејона и 
риболовних подручја; 

Наредбу о издва јању појединих вода из рибо-
лов них подручја; 

Договор о на јвишим откупним ценама за млеко. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

„Службени лист, Народне Републике Босне и 
Х е р ц е г о в и н а у броју 17 од 29 ма ја 1959 године објав-
љује : 

Уредбу о Архивском савету Н Р Б и Х ; 
Уредбу о Оријвиталном институту у Сарајеву; 
Одлуку о полагању претходног испита ради 

учествовања у конкурсима за упис на факултете ; 
Одлуку о Заводу за туберкулозу; 
Одлуку о Заводу за дермато-венерологију; 
Одлуку о почетку рада Среског суда у Лукавцу; 
Одлуку о оквирима за одређивање положа јник 

плата службеника у научним установама; 
Одлуку о оквирима за одређивање п о л о ж а ј них 

плата службеника установа у области културе; 
Решење о Дечјем лечилишту у Цавтату; 
Наредбу о спровођењу" Одлуке о почетку рада 

Среског суда у Лукавцу; 
Наредбу о висини посебног додатка за санитарне 

инспекторе; 
Решење о одређивању предмета који се сматрају 

стручно-теоретским у стручним школама; 
Упутство за примену Одлуке о посебном до-

датку према ефекту рада службеника запослених 
у ветеринарским установама; 

Решење о обрачунској тарифи ветеринарских 
услуга; 

Допуну Програма за испите квалификованих и 
виеококвалификованих радника хемиске и хемиско-
фармацеутске-биолошке струке; 

Измене у списку сталних судских тумача; 
Решење о допуни Решења о постављењу сталних 

судских вештака на подручју Н Р Б и Х за 1959 годину; 
Исправку Одлуке о изменама и допунама Одлу-

ке о оснивању, укидању, седишту и територијалној 
надлежности среских и окружних судова на под-
ручју Народне Републике Босне и Херцеговине. 

У броју 18 од 5 јуна 1959 године објављује: 
Пословник Народне скупштине Н Р Б и Х ; 
Пословник Републичког већа Народне скупшти-

не НРБиХ; 
^Пословник Већа произвођачд Народне с^гт-итц-

не НРБиХ. 
У броју 19 од Л2 јуна 1959 године нема слу-

жб ^г дела. 

' У броју 20 од 19 јуна 1959 гонише објављује : 
Уредбу о Дуванском и н с т и т у т у Мостару; 
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Уредбу о Институту за рударство у Сарајеву; 
Одлуку о расподели доприноса за кадрове у 

привреди који плаћају привредне организације и 
приватне радње на подручју НРБиХ; 

Одлуку о проглашењу подручја Модран — 
Јања за ерозивцо подручје; 

Одлуку о преносу права оснивача Рејонске сек-
ције за уређивање бујица и заштиту земљишта од 
ерозије у Коњицу на Народни одбор Среза Мостар; 

Наредбу о допуни Наредбе о одређивању рад-
них места у здравственим установама која се сма-
трају опасним по живот или здравље; 

Решење о одређивању здравствених надзорника 
у 1959 години," 

Решење о одређивању VII осмогодишње школе 
у Тузли за експерименталну школу; 

Исправку Одлуке о измени Одлуке о одређива-
њу хонорара хонорарним наставницима управне 
школе, више школе за социјалне раднике и више 
техничке школе машинске струке у Сарајеву и 
Више техничке школе рударске струке у Тузли; 

Исправку Одлуке о посебном додатку за настав-
но особље одређене специјалности у стручним шко-
лама. 

У броју 21 од 
жбеног дела. 

јуна 1959 године нема слу-

СЛУЖББН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 19 од 30 маја 1959 године објављује: 

Указ о проглашењу Закона о превозу у путнич-
ком саобраћају са текстом истог закона. 

ПРИВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА НЕПОСРЕДНО ПОЛАГАЊЕ ПРОВОДНИКА 

ПОД ЛЕП ИЛИ У ЛЕП БЕЗ НАРОЧИТЕ 
МЕХАНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 

каји чине саставни део Правилника о привременим 
техничким прописима за непосредно полагање про-
водника под леп или у леп без нарочите механичке 
заштите („Службени лист ФНРЈ", бр. 29/59) објавље-
ни су као Додатак „Службеног листа ФНРЈ", бр. 
29/59 и могу се добити преко КОМЕРЦИЈАЛНОГ 
ОДЕЉЕЊА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ", Београд, 
Краљевића Марка бр. 9, Жиро рачун 101-11/1-30. 

ЦЕНА 30 ДИНАРА. 

С А Д Р Ж А Ј ! 
Страна 

540. Уредба о одређивању савезних Матичних 
управних органа за питања стручног 
оспособљавања кадрова — — — — 769 

541. Уредба о делокругу Секретаријата Са-
везног извршног већа за правосудне по-
слове — — — — — — — — — 771 

542. Одлука о измени Одлуке о коришћењу 
доприноса из дохотка уступљеног одре-
ђеним привредним организацијама за њи-
хове фондове — — — — — — — 771 

543. Закључци в начелима у погледу вршења 
права и дужности чланова органа дру-
штвеног управљања — — — — — 771 

544. Наредба о одобравању кредита сточар-
ским пословним савезима и земљораднич-
ким задругама за откуп крагне, семена и 
вештачког ђубрива ради снабдевања ин-

стр ана 
дивидуалних поллоривредеих произвођан 
ча на подручјима која су у 1960 години 
страдала од поплава — — — — — ИЋ 

545. Наредба о маиоималној стопи камате на 
кредите за залихе парадајз-пиреа — — 773 

546. Наредба о давању инвестиционих зајмова 
без конкурса из средстава Општег инве-
стиционог фонда за изградњу и адапта-
цију стаја за тов говеда — — — — 77б 

547. Правилник в одређивању висине посеб-
ног додатка у Савезном санитарном ин- ^ 
опекторату, Секретару ату Савезног из-
вршног већа за народно здравље и Саве-
зном заводу за народно здравље — —- 7Т4 

548. Правилник о Привременим техничким 
прописима за непосредно полагање про-
водника под леп или у леп без нарочите 
механичке заштите — — — — — 774 

549. Правилник о изменама Лраеилника о 
приправиичком стажу и о стручним испи-
тима службеника у ветеринарокој струци 774 

550. Наредба о одређивању послова којима се 
могу бавити сервиси станбених зајед-ница 774 

551. Извештај Савезне изборне комисије в до-
пунским изборима за народног посланика 
Савезног већа Савезне народне скупшти-
не у Изборном срезу Лудбрег — — — 775 

552. Објава Савезне изборне комисије о по-
тврђеној кандидатури за избор народног 
посланика Савезног већа Савезне народ-
не скупштине у Изборном срезу Дрвар — 775 

553. Наре,дба о одређивању привредних орга-
низација које ће о т к у п љ и в а о говеда, сви-
ње, овце и живину по минималним за-
штитним ценама у 1959 години — — — 776 

554. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о службеницима Савезне спољ-
нотрговинеке коморе — — — — — 77Ч 

556. XV Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестици-

, оног фонда за изградњу фарми за про-
изводњу и индустриски тов живине и за 
производњу ја ја — — — — — — 777 

566. ХУ1 Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестицио-
ног фонда за изградњу радионица за ме-
шање сточне хране — — — — — 778 

557. XVII Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестицио-
ног фонда за изградњу објеката и набав-
ку опреме за производњу раног поврћа 779 

558. Договор о изменама и допунама Договора . 
о највишим ценама крупне стоке — — 779 

Исправка Уредбе о наградама за ванредан рад 
и нарочите успехе у раду и о накнадама 
за прековремени рад службеника држав-
них органа — —I — — — — — — 

Исправка Уредбе о хонорарним службенмци-
ма и повременом раду у државним орга-
нима — — — — — — — — — 

Исправка Наредбе о употреби средстава из 
привредних резерви федерације за из-
градњу скла,дишног простора за државне 
матери јалне резерве — — — — — ТОО 

Исправка Правилника о стручној спреми 
управних службеника — — — — — 780 

Исправка Правилника о стручној опреми кан-
целариоких службеника — 

тво 

— —- — 780 

Издавач: Новинска установа .„Службени чист ФНРЈ". Београд Краљевића Марка 9 Потт фах 226, 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукаловић Удина Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


