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233. 

На основу тачке 18 одељак 3 главе ХУИ Саве-
зног друштвеног плана за 1959 годину, чл. 4 и 14 
Уредбе о зајмовима за инвестиције („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/56 и 22/58) и тачке XII став 2 Одлуке 
о ограничењу коришћења средстава амортизације и 
о нижим стопама амортизације за привредне орга-
низације одређених делатности („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/57 и 48/58), Савезно извршно веће до-
носи 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ ЗАЈМОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 
ОБЈЕКАТА ОДРЕЂЕНИХ ГРАНА ИНДУСТРИЈЕ 

1. Из средстава Општег инвестиционог фонда, 
предвиђених у тачки 6 под 2 одељак 3 главе XVII 
Савезног друштвеног плана за 1959 годину, Југосло-
венска инвестициона банка даваће зајмове за ре-
конструкције предузећима за производњу цемента, 
предузећима великохемиске и електрохемиске инду-
стрије, предузећима за производњу коже и обуће, 
предузећима за производњу пива и предузећима за 
производњу стаклене амбалаже. 

Средства за сврхе из претходног става могу се 
у 1959 години употребити највише до износа од једне 
милијарде динара. 

2. По овој одлуци финансираће се реконструк^ 
ци је које обезбеђују савремени технолошки про-
цес и организацију рада и економску ефикасност, 
с тим да износ зајма за основна средства не прелази 
вредност основице за амортизацију основних сред-
става инвеститора, као и да реконструкције буду 
у складу са задацима и смерницама Друштвено! 
плана привредног развоја Југослав^е од 1957 да 
1961 године. 

Ако захтев за зајам прелази износ основице за 
амортизацију основних средстава инвеститора, 
износ зајма који прелази ту вредност може банка 
одобрити под условима прописаним Уредбом о за ј -
мовима за инвестиције. 

3. Зајам из тачке 1 ове одлуке може се дати 
за реконструкцију оних објеката и опреме чија је 
вредност амортизована најмање за 60%, с тим да 
приликом давања зајмова за поједине намене пр-
венство имају они зајмотражиоци код којих је сте-
пен иетрошености опреме за коју се тражи рекон-
струкција — већи. 

4. Југословенска инвестициона банка даваће 
зајмове под условом да је инвеститор обавезан у 
трошковима инвестиција учествовати са средствима 
амортизације из ранијих година која се по важећим 
прописима нису могла користити. 

Износ предрачунске вредности инвестиција који 
се не може подмирити средствима амортизације из 
претходног става, покриће се делом из зајма, а де-
лом из средстава инвеститора, с тим да у том слу-

чају учешће инвеститора у трошковима инвестиција 
износи најмање 50% од непокривеног износа. 

За учешће у трошковима инвестиција по претч 
ходном ставу инвеститор може употребити и сред-
ства амортизације која у периоду коришћења зајма 
може користити по важећим прописима. 

5. Ако укупна предрачунска вредност инвести-
ција буде покривена средствима из става 1 претход-
не тачке, Југословенска инвестициона банка може 
одобрити инвеститору коришћење ових средстава, 
ако инвеститор испуњава услове за добивање зајма 
по овој одлуци. 

Коришћење средстава по одредби претходног 
става вршиће се преко Југословенске инвестиционе 
банке на начин и под условима који су прописани 
за коришћење средстава из одобреног зајма за инве-
стиције у привреди, с тим да је инвеститор обавезан 
средства из става 1 претходне тачке одмах депоно-
вати код Југословенске инвестиционе банке. 

6. Зајмови по овој одлуци даваће се уз каматну 
стопу од 4% годишње. 

7. Првенство у добивању зајмова имаће инве-
ститори који поред услова из претходних тачака 
испуњавају и ове услове: 

а) који ће реконструкцијама, поред одржава-
ња постојећег нивоа производње, постићи 
повећање рентабилитета, и то код: 

— предузећа цементне индустрије, предузећа 
в великохемиске и електрохемиске индустри-

је — најмање од 20%; 
— предузећа за производњу коже и обуће и 

предузећа за производњу стаклене амба-
лаже — најмање од 30%; 

— предузећа за производњу пива — најмање 
од 15%; 

б) који понуде веће учешће; 
в) који ће зајам вратити, и то: 
— предузећа цементне индустрије, предузећа 

великохемиске и електрохемиске индустри-
је, предузећа за производњу коже и обуће 
и предузећа за производњу стаклене амба-
лаже — у року краћем од 10 година; 

— предузећа за производњу пива — у року 
краћем од 5 година; 

г) који ће извршити реконструкције у роко-
вима, и то: 

— у предузећима цементне индустрије, преду-
зећима великохемиске и електрокемиске 
индустрије и предузећима за производњу 
стаклене амбалаже — у року краћем од 2 
године; 

— у предузећима за производњу коже и 
обуће — у року краћем од 18 месеци: 

— у предузећима за производњу пива — у 
року краћем од 1 године. 

8. Захтев за зајам по овој одлуци подноси се 
Југословенској инвестиционој банци поема одредба-
ма Уредбе о зајмовима за инвестиције. 
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Захтев за коришћење средстава по одредби тач-
ке 5 ове одлуке подноси се Југословенској инвести-
ционој банци, с тим да се уз захтев има поднети 
документација која се подноси уз захтев за зајам. 

Рок за подношење захтева по претходним ста-
вовима је 1 јуни 1959 године. 

% 

9. Амо су за финансирање инвестиција потребна 
страна средства плаћања, Југословенска инвестици-
она банка ће обезбедити ова средства. 

10. Ако овом одлуком није друкчије одређено, 
За зајмове из тачке 1 ове одлуке примењиваће се 
одредбе Уредбе о зајмовима за инвестиције („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 31/56 и 22/58). 
^ 11. Захтеве за зајам зз реконструкције из тачке 
1 став 1 ове одлуке, који су поднети Југословен ској 
инвестиционој банци пре ступања на снагу ове 
одлуке, банка ће узети у разматрање само ако ти 
захтеви буду саображени условима ове одлуке нај-
доцније до 1 јуна 1959 године. 

12. Ближе прописе за спровођење ове одлуке 
донеће, по потреби, савезни Државни секретаријат 
за послове финансија, у сагласности са Секретари-
јатом Савезног извршног већа за индустрију. 

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

Р. п. бр. 87 
31 марта 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, ' Потпретседник, 

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

234. 

На основу члана 151 став 2 Закона о Југосло-
венској народној армији („Службени лист ФНРЈ'', 
бр. 29/55), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊУ ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРА ЗА 
ПОСЛОВЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ ЗА ОБУСТАВ-
ЈБАЊЕ КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ГРА-
ЂАНСКИМ ЛИЦИМА НА СЛУЖБИ У ЈУГОСЛО-

ВЕНСКОЈ НАРОДНОЈ АРМИЈИ 

1. Овлашћује се Државни секретар за послове 
народне одбране да може наредити да се, ако то 
захтевају ванредне потребе службе, обустави да-
вање и коришћење годишњег одмора и отсуства 
грађанским лицима на служби у Југослоренској 
народној армији. 

2. Липида којима буде ускраћен годишњи од-
мор исплатиће се, поред редовне плате, и новчгна 
накнада у износу плате за број дана неискорипће-
мо г годишњег одмора. 

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

Р. п, бр. 90 
31 марта 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потлретседник, 

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

235. 

На основу тачке 18 одељак 3 главе XVII Саве-
зног друштвеног плана за 1959 годину и мл. 4 и 5 
Уредбе о зајмовима за инвестиције („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/56), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАЈМОВИМА 
КОЈЕ ЈУГ0СЛ01ВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ДАЈЕ ЗА НАБАВКУ ОДРЕЂЕНЕ ОПРЕМЕ ИЗ 

УВОЗА 

1. У Одлуци о зајмовима које Југословенска 
инвестициона банка даје за набавку одређене опре-
ме из увоза („Службени лист ФНРЈ", бр. 6/58 и 
16/58) у тачки 1 после речи: ,,у 1958" додаје се: 
,,и 1959". 

2. У тачки 3 текст под 2 мења се и гласи: 
„2) да рок отплаћиван^ за лучке дизалице изно- -

си до 20 година, за друмска возила до 5 година, за 
дампере и осталу опрему, осим опреме за млинску 
индустрију — до 10 година. За опрему у млинској 
индустрији рок отплаћивања утврдиће Југослсвен-
ска инвестициона банка према стварним могућно-
стима инвеститора да отплати зајам, с тим да овај 
рок не може бити дужи од прописаног рока амор-
тизације за ову опрему. 

На захтев инвеститора, Југословенска инвести-
ционе банка утврдиће V смислу претходног става и 
рокове за враћање зајмова за опрему у млинској 
индустрији, који су у смислу тачке 1 одлуке за исту 
сврху одобрени пре 1 јануара 1959 године.". 

3. Ова одлука ступа н снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФН^Ј". 

Р. п. бр. 89 
31 марта 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

236. 

На основу члана 13 Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/57 и 48/58), а у вези са чл. 91 и 165 
Закона о удруживању у привреди („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 1/58) и чл. 80 и 81 Закона о елект^о-
привредним организацијама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/58 и 1/59), савезни Државни секрета-
ријат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПРИНОСИМА КОЈЕ ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈЕ ПЛАЋАЈУ КОМОРАМА, СТРУЧНИМ 
УДРУЖЕЊИМА, ЗАЈЕДНИЦАМА И ЗАДРУ-
ЖНИМ САВЕЗИМА КАО ТРОШАК ПОСЛОВАЊА 

ЗА 1959 ГОДИНУ 
1. Привредне организације, пословна удружења 

и пословни савези земљорадничких задруга, који 
су учлањени у савезној комори, у савезу комора 
Југославије, у републичкој комори, у комори ауто-
номне јединице, у среској комори, у стручном 
удружењу, у заједници или у задружном савезу, 
могу као трошак пословања за 1959 годину плаћати 
на име доприноса коморама, стручним удружен,и-
ма, заједницама и задружним савезима износ од-
ређен од скупштине, коморе, стручног удружења, 
заједнице односно задружног савеза, у смислу ва-
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жећих прописа, а највише до износа одређених 
овом наредбом или на основу ове наредбе. 

2. Привредне организације учлањене у Саве-
зној индустриској комори, могу као трошак по-
словања у 1959 години плаћати на име доприноса 
овој Комори износ одређен од скупштине Коморе, 
али највише до 30.000 динара месечно. Ако скуп-
штина Коморе не одреди друге износе до највишег 
износа од 30.000 динара, привредне организације ће 
и у 1959 години плаћати допринос у износима у 
којима су га плаћале за 1958 годину, с тим да 
укупно распоређени износ доприноса за 1959 го-
дину који Комори плаћају сви њени чланови не 
може износити више него што је износио укупан 
износ доприноса који је Комора распоред ила на 
своје чланове за 1958 годину. 

3. Привредне организације учлањене у Саве-
зној грађевинској комори, могу као трошак посло-
вања у 1959 години плаћати на име доприноса овој 
Комори износ одређен од скупштине Коморе, с тим 
да укупно распоређени износ доприноса за 1959 го-
дину који Комори плаћају сви њени чланови не 
може износити више него што је износио укупан 
износ доприноса који је Комора распореди ла на 
своје чланове за 1958 годину. 

4. Привредне организације учлањене у Саве-
зној саобраћај ној комори, могу као трошак посло-
вања у 1959 години плаћати на име доприноса овој 
Комори износ одређен од скупштине Коморе, с тим 
да укупно распоређени износ доприноса за 1959 го-
дину који Комори плаћају сви њени чланови не 
може износити више него што је износио укупан 
износ доприноса који је Комора распоредила на 
своје чланове за 1958 годину. 

5. Привредне организације учлањене у Саве-
зној спољнотрговинској комори и у посебним ко-
морама за развој привредних односа са појединим 
страним земљама (мешовитим коморама), могу као 
трошак пословања за 1959 годину плаћати'Савезној 
спољнотрговинској комори на име доприноса за по-
криће њених редовних расхода и редовних расхода 
мешовитих комора износ обрачунат применом стопе 
до 20/00 (два промила) од вредности увезене односно 
извезене робе, без обзира за чији се рачун врши 
увоз односно извоз робе, и од вредности накнада 
за извршење услуга по пословима са иностран-
ством. Стопу доприноса одређује скупштина Ко-
море. 

Под вредношћу извезене односно увезене робе, 
у смислу претходног става, подразумева" се вред-
ност која по важећим прописима служи као осно-
вица за обрачунавање разлика у ценама у 1959 го-
дини, без обзира на време закључења послова и 
извршења увоза или извоза, односно фактурна 
вредност са трошковима подвоза до југословенске 
границе у случајевима у којима се не обрачунавају 
разлике у ценама увезене односно извезене робе. 

Под вредношћу накнада за извршене услуге по 
пословима са иностранством подразумева се вред-
ност која по важећим прописима служи као осно-
вица за обрачунавање разлика у ценама у 1959 го-
дини, без обзира на време закључења послова и 
извршења услуга, односно фактурна вредност у 
случајевима у којима се не обрачунавају разлике 
у ценама. 

6. Привредне организације учлањене у Савезу 
трговинских комора Југослав^ е, у републичкој 
трговинској комори, у трговинској комори ауто-
номне јединице или у среској трговинској комори, 
могу као трошак пословања за 1959 годину плаћати 
на име доприноса за потребе Савеза и комора за 
ужа подручја износ одређен од скупштине Савеза 
односно коморе, али највише до 1%о (један промил) 
од промета 'оствареног у 1959 години. 

Среска трговинска комора може поднети сре-
ском финансиском орга.ну предрачун прихода и 

расхода за 1959 годину и образложеним захтевом 
уз тај предрачун тражити одобрење да привредне 
организације учлањене у тој комори плаћају као 
трошак пословања допринос за 1959 годину у из-
носу већем од износа из претходног става. 

Срески финансиски орган може у оправданом 
случају из претходног става одобрити да привредне 
организације учлањене у среској трговинско^ ко-
мори плаћају као трошак пословања допринос за 
1959 годину највише до 20/00 (два промила) од про-
мета оствареног у 1959 години. 

7. Привредне организације учлањене у Савезу 
угоститељских комора Југославије, у републичкој 
угоститељској комори, у угоститељској комори ау-
тономне јединице или у среској угоститељској ко-
мори, могу као трошак пословања за 1959 годину 
плаћати на име доприноса за потребе Савеза и ко-
мора за ужа подручја износ одређен од скупштине 
Савеза односно коморе, али највише до 3%0 (три 
промила) од промета оствареног у 1959 години. 

Среска угоститељска комора може поднети сре-
ском финансиском органу предрачун прихода и ра-
схода за 1959 годину и образложеним захтевом уз 
тај предрачун тражити одобрење да привредне ор-
ганизације учлањене у тој комори плаћају као тро-
шак пословања допринос за 1959 годину у износу 
већем од износа из претходног става. 

Срески финансиски орган може у оправданом 
случају из претходног става одобрити да привредне 
организације учлањене у среској угоститељској 
комори плаћају као трошак пословања допринос 
за 1959 годину највише до 1% (један отето) од про-
мета оствареног у 1959 години. 

8. Привредне организације учлањене у Савезу 
занатских комора Ју гос лави је, у репу б личкој за^ 
натској комори, у занатској комори аутономне је-
динице или у среској занатској комори, могу као 
трошак пословања за 1959 годину плаћати на име 
доприноса за потребе Савеза и комора за ужа под-
ручја износ одређен од скупштине Савеза односно 
коморе, који не може бити већи од 1,1% од бруто 
износа личних доходака радника запослених у од-
носној привредној организацији, остварених у 1959 
години. 

Срески финансиски орган може у оправданим 
случајевима, на образложен захтев среске занат-
ске коморе, одобрити да привредне организације 
учлањене у занатској комори плаћају као трошак 
пословања за 1959 годину износ који не може бити" 
већи од 1,5% од бруто износа личних доходака 
радника запослених у односној привредној органи-
зацији, остварених у 1959 години. 

Републички државни секретари!ат за послове 
Финансија може у оправданим случајевима, на 
образложен захтев републичке занатске коморе, а 
уз предрачун расхода среске занатске коморе, одо-
боити да привредне организације учлањене у од-
носној среској занатској комори плаћају као тро-
шак пословања за 1959 годину допринос и преко 
1,5% од бруто износа личних доходака^ радника за-
послених у односној привредној организацији, 
остварених у 1959 години, и то до износа потребног 
за подмирење стварних трошкова за редовно по-
словање односне занатске коморе, али највише до 
4% од бруто износа личних доходака радника за-
послених у односној привредној организацији, 
остварених у 1959 години. 

9. Привредне организације учлањене у Савезу 
пољопривредно-шумарских комора Југославије, у 
републичкој пољопривредно-шумарској комори или 
у пољопривредно-шумарској комори аутономне је-
динице, могу као трошак пословања за 1959 годину 
плаћати допринос за потребе Савеза и комора за 
ужа подручја у износима одређеним од скупштине 
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савеза односно коморе, али највише до 40^0 (четири 
промила) од промета оствареног у 1958 години. 

Републички државни секретари јат за послове 
ф .нансија може на образложен захтев републичке 
пољопривредно-шумарске коморе односно пољопри-
вредно-шумарске коморе аутономне јединице, кад 
утврди да су потребе по њеном предрачуну прихода 
и расхода за 1959 годину за више од 10% веће од 
потреба за 1958 годину, одредити да привредне ор-
ганизације учлањене у односној пољопривредно-
шумарској комори плаћају као трошак пословања 
за 1959 годину допринос до 6%0 (шест промила) од 
прожета оствареног у 1958 години. 

Пољопривредне организације које нису посто-
јале у 1958 години или које у тој години нису биле 
учлањене у пољопривредно-шумарској комори, 
плаћаће у 1959 години као трошак пословања износ 
аконтације доприноса који им надлежни орган те 
коморе одреди применом истих критеријума и ме-
р и ^ које је применио при одређивању доприноса 
других чланова за 1959 годину, тј. у висини у којој 
други чланови плаћају допринос за 1959 годину. 
Коначно обрачунавање извршиће се по истеку го-
дине на основу завршног рачуна. 

10. Привредне организације учлањене у струч-
ном удружењу могу као трошак пословања за 1959 
годину плаћати допринос за потребе односног удру-
жења у износу одређеном од скупштине удружења, 
с тим да укупно распорећени износ- доприноса за 
1959 годину који удружењу плаћају сви његови 
чланови не може износити више него што је из-
носио укупан износ доприноса који је удружење 
распоредило на своје чланове у 1958 години, ако 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија на образложен захтев стручног удружења не 
одреди веће износе. 

11. Привредне организације учлањене у деви-
зним обрачунским местима могу плаћати као тро-
шак пословања за 1959 годину цео износ чланарине 
одређен правилима о организацији и начину по-
словања на девизним обрачунским местима. 

12. Привредне организације учлањене у међу-
народним привредним организацијама, чије је члан-
ство у тим организацијама обавезно на основу ме-
ђународних споразума, могу плаћати као трошак 
пословања за 1959 годину цео износ чланарине тим 
међународним организацијама. 

13. Привредне организације удружене односно 
учлањене у заједницама (заједници за житарице, 
Заједници југословенске електропривреде. Зајед-
ници односно Агенцији за увоз и извоз филмова) 
и у стручним удружењима основаним за гране или 
област привреде за које нису основане коморе, могу 
плаћати као трошак пословања на име доприноса 
свим заједницама износ који одреди скупштина за-
једнице односно удружења, уз сагласност савезног 
Државног секретаријата за послове ф и н а н ц а . 
Заједница и удружење ДУЖНИ су одлуку о РОСИНИ 
доприноса поднети на сагласност савезном Држав-
ном секретари! ату за послове финансија з а ј ^ р о са 
предрачуном својих прихода и Р а х е л а за 1059 го-
дину и завршним рачуном за 1958 годину у року 
од 20 дина од дана објављивања ове наредбе. 

14. Земљорадничке задруге (опште, спепијали-
зорпне и сел=ачке ра^не задруге), неземљорадничке 
задруге (занатске произроћачко-услужне и кабав-
но-продајне, штедне, станбене и друге) и пословни 
савези земљорадничких задруга, рачунајући ту и 
пословне савезе ширег подручја образоване по 
члану 87 Уредбе о земљорадничким задругама 
(„Службени лист ФНРЈ", - бр. 18/58), могу као тро-
шак пословања за 1959 годину плаћати на име до-
приноса (котизације) за издржавање основних за-
дружних савеза земљорадничких задруга односно 
одговарајућих савеза неземљорадничких задруга 

(у даљем тексту: задружних савеза) износ одређен 
од скупштине односног задружног савеза, с тим да 
укупан распоређени износ доприноса (котизације) 
за 1959 годину који задружном савезу плаћају сви 
његови чланови не може износити више него што 
је износио укупан износ доприноса (котизације) 
који је задружни савез распоредио на сврје чла-
нове за 1958 годину. 

Срески фин ан си ски орган може на образложен 
захтев среског задружног савеза, кад утврди да су 
потребе овога по предрачуну прихода и расхода за 
1959 годину за више од 10% веће од потреба за 1958 
годину Одобрити да задруге учлањене у том са-

плаћају као трошак пословања за 1959 годину 
износ доприноса (котизације) до 20% већи од из-
носа из претходног става. 

15. Привредне организације учлањене у више 
комора, стручних удружења или заједница могу 
као трошак пословања за 1959 годину плаћати по-
себно износе доприноса тим коморама, стручним 
удружењима и заједницама — до износа одређених 
овом наредбом за чланство у појединој комори, 
стручном удружењу и заједници. 

Ако је привредна организација учлањена у 
више комора (савеза комора) за које је овом на-
редбом одрећено плаћање доприноса према разли-
читим основицама (према промету, укупном при-
ходу, личном дохотку радника и сл.), свакој тој 
комори посебно плаћа се допринос који се при-
знаје у трошкове пословања привредне организа-
ције, према оној. основици која је остварена у де-
латности због које је привредна организација учла-
њена у односној комори (савезу комора), применом 
стопе одрешене за обрачунавање доприноса тој ко-
мори (савезу комора). 

Изузетно, привредне организације које се баве 
спољн грговинским пословањем могу, као трошак 
пословања у 1959 години плаћати допринос репу-
бличкој трговинској комори у коју се обавезно 
учлањују, применом стопе из тачке 6 на основицу 
из тачке 5 ове наредбе у погледу спољнотрговин-
ског пословања, а у погледу унутрашњег послом 
вања — по одредбама тачке 6 ове наредбе. 

16. Одредбе ове наредбе не односе се на Зајед-
ницу Југословенских железница и Заједницу при-
вредних предузећа Југословенских пошта, телегра-
фа и телефона. Доприноси- тим заједницама пла-
ћају се пр Наредби о трошковима пословања при-
в и д н и х организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
9'58). 

17. Коморе, стручна удружења, заједнице, за-
дружни савези и девизна обрачунска места могу 
средства остварена на име доприноса за 1959 го-
дину употребити само за покриће својих редовних 
расхода по предрачунима прихода и расхода за 
1959 годину. 

До доношења ближих прописа од стране Секре-
таријата Савезног извршног већа за опште при-
вредне послове, у смислу члана 252 Закона о удру-
живању у привреди, и ако се тим прописима не 
одреди друкчије, као редовни расходи комора и 
стручних удружења имају се сматрати трошкови 
потребни за редовно пословање комора односно 
стручних Удружења, као што су: 

а) лични расходи: 
1) основне и положајне плате радника и слу-

жбеника в по Закону о јавним службеницима; 
2) стални и повремени хонорари чланова струч-

них тела (стручних одбора, комисија, савета и сл), 
спољних сарадника, као и накнаде за прековреме-
ни рад радника и службеника-

3) награда службеника и радника; 
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б) материја лни расходи: 
1) издаци за канцелариски материјал, набавку 

и штампање разних образаца; 
2) закупнина, трошкови за огрев, осветљење и 

воду; 
3) издаци за службене листове, часописе и 

стручне књиге; 
4) дневнице и трошкови превоза за службена 

путовања у земљи и иностранству радника и слу-
жбеника, као и чланова органа управљања (скуп-
штине, управног одбора, извршног одбора и прет-
седништва) и стручних тела, настали око вршења 
функција у комори односно стручном удружењу; 

5) трошкови за одржавање управних зграда и 
чишћење пословних просторија; 

6) поштански, телеграфски и телефонски тро-
шкови; 

7) премије за осигурање зграда и инвентара; 
8) трошкови за одржавање аутомобила, за го-

риво и мазиво по Уредби о коришћењу друштвених 
средстава за путничке аутомобиле („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 14/58) и другим ближим прописима; 

9) издаци за огласе и набавку стручних публи-
кација; 

10) издаци за набавку ситног инвентара; 
11) издаци за набавку осталог потребног инвен-

тара (столова, писаћих и рачунских машина, теле-
фонских уређаја) и других за рад потребних уре-
ђаја и помоћних средстава; 

12) трошкови репрезентације; 
13) трошкови платног промета; 
14) трошкови редовног одржавања инвентара; 
15) трошкови око одржавања годишњих скуп-

штина и саветовања (закупнина за сале, ангажо-
вање стенографа и слично); 

16) трошкови око одржавања семинара за ка-
дрове коморе односно удружења и трошкови за 
издавање службених саопштења у којима коморе 
односно стручно удружење саопштава своје одлуке 
и одлуке других органа; 

17) допринос комора ужег подручја коморама 
ширег подручја — чланарине за чланство у мешо-
витим коморама и међународним организацијама, 
као и допринос основних савеза вишим задружним 
савезима; 

18) трошкови за подизање пословних просторија, 
који се могу подмирити из средстава доприноса, у 
изузетним и оправданим случајевима, по посебном 
одобрењу савезног Државног секретаријата за по-
слове финансија; 

19) разни ситни непредвиђени издаци, разне 
таксе и слично. 

Као редован трошак коморе односно стручног 
удружења сматра се и вишак расхода над прихо-
дима установе коморе односно стручног удружена, 
у смислу чл. 126 и 160 Закона о удруживању у при-
вреди. 

18. Као редовни расходи задружних савеза и 
Заједница сматрају се расходи наведени у тачки 
17 став 2 ове наредбе. 

Изузетно, задружни савези и у 1959 години могу 
по претходном одобрењу савезног Државног секре-
,таријата за послове финансија финансирам из 
доприноса (котизације) издатке које су на терет 
тих доприноса повиривали у 1958 години. 

19. Комора, стручно удружење и задружни са-
вез дужни су, на захтев надлежног финансиског 
орг^ца, добавити цу свој предрачун прихода и ра-
схода за 1959 годину и завршни рачун за 1958 го-
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дину ради утврђивања да ли се средства доприноса 
троше на њихове редовне расходе. 

20. Остварени вишкови прихода од доприноса 
над редовним расходима по завршним рачунима 
савеза комора, комора стручних удружења, зајед-
ница, задружних савеза и девизних обрачунски^ 
места, уколико потичу од уштеда постигнутих тро^ 
шењем средстава предвиђених за расходе по пред-^ 
рачуну, улазе у резервни фонд савеза комора, ко-
море, стручног удружења, заједнице, задружно^ 
савеза и девизног обрачунског места. 

У резервни фонд, по претходном ставу, не могу 
бити пренета средства која потичу од доприноса 
наплаћеног противно одредбама ове наредбе, већ ћа 
се рачунати као наплаћена аконтација доприноса 
за следећу годину. 

21. Док се од стране надлежног органа савеза 
комора, коморе, стручног удружења, заједнице и 
задружног савеза не одреди износ доприноса за 
текућу годину који привредне организације, по-! 
словна удружења и пословни савези земљораднич-
ких задруга -плаћају организацији у којој су учла-
њени — привредне организације, пословна удру^ 
жења и пословни савези земљорадничких задруга 
плаћају на име аконтације доприноса износ који 
су плаћали у претходној години на име доприноса, 
сразмерно времену за које се аконтација доприноса 
уплаћује. 

По одредбама претходног става поступиће се и 
приликом наплате аконтација доприноса за 1960 
годину. 

22. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 12-7141/1 
14 марта 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с, р. 

237. 

На основу тачке 8 Одлуке о одобравању зајмо-
ва за обртна средства привредним организацијама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр .15/58), савезни Држав-
ни секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УСЛОВИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ЗАЈМОВА ЗА 
ОБРТНА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ И 
ЗЕМЉОРАДНИЧКИ^ ЗАДРУЖНИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА 

1. Привредним организацијама из области по-
љопривреде и земљорадничким задругама којима 
су банке и штедионице одобриле зајам из банкар-
ских средстава ради повећања обима пословања по 
одредбама Одлуке о одобравању зајмова за обртна 
средства привредним организацијама („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 15/58), банке и штедионице одло-4 
жиће за годину дана плаћање отплата по овим зај-1 
мовима које доспевају у 1959 години. 

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

Бр. 08-9216/1 
2 априла 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 
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238. 240. 

На основу тачке I Одлуке о утврђивању надле-
жности савезног државног секретара за послове 
финансија зе доношење прописа о стопама камате 
на краткорочне кредите и стопама камате на сред-
ства уложена код банке („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 5/57 и 15/58), савезни Државни секретаријет за 
послове финансија издаје 

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

КОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ЗАЛИХЕ ВИНА 

1. На краткорочне кредите које привредне ор-
ганизације које у свом саставу имају подруме за 
производњу, негу и чувење вина користе за пре-
конормалне залихе вина, каматна стопа не може 
бити већа од 1% годишње. 

Које се залихе вина имају сматрати као пре-
копа \пмалне, одредиће се посебним прописом. 

Изузетно од одредбе става 1 ове тачке, на крат-
корочне кредите које привредне организације буду 
користиле до 31 децембра 1959 године за целокупне 
залихе вина, каматна стопа не може бити већа од 
1% годишње. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 08-8550/1 
2 априла 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

239. 

На основу члана 135 став 3 Основног закона о 
буџетима („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56), са-
везни Државни секретари јат за послове финансија 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О УПЛАЋИВАНА ПОЈЕ-
ДИНИХ ВРСТА ПРИХОДА БУЏЕТА И ФОНДОВА 
НА РАЧУНЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ И КОМУ-

НАЛНИХ БАНАКА 

1. У Наредби о уплаћивању појединих врста 
прихода буџета и фондова на рачуне код Народне 
банке и комуналних банака („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/59), у тачки VI додаје се нови став 2, 
који гласи: 

„Изузетно, рачуни прихода од становништва, 
као и рачун број '329117 — Порез на промет природ-
ног вина производње осталих произвођача, сем 
приватних и рачун број 329159 — Порез на промет 
природне ракије производње осталих произвођача, 
сом приватних, водиће се код најближе народне 
или комуналне банке." 

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

Бр. 13-3655/2 
25 марта 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

На основу члана 23 став 2 Уредбе о девизном 
пословању („Службени лист ФНРЈ", бр 54/55, 23/56, 
29/56, 21/57 и 6/58), у вези са чланом 2 одељак I под 
а) тачка 44 алинеја 7 Уредбе о преношењу послова 
у надлежност савезних и републичких органа упра-
ве („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58), уз сагласност 
Комитета за спољну трговину, савезни Државни 
секретари јат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЧУНАВАЊУ РАн 

ЗЛИКЕ У ЦЕНАМА ПРИ УВОЗУ И ИЗВОЗУ 

1. У Одлуци о обрачунаввњу разлике у ценама 
при увозу и извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
54/55, 22/56, 42/56, 23/57 и 23/58) у тачки 13 став 2 
уместо цифре: „10%" ставља се „50%". 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а при-
мењиваће се од 1 јануара 1959 године. 

09 П. Бр. 9283/1 
3 априла 1959 године 

Београд 
Замењује Државног секретара 

за послове финансија, 
Државни потсекретар, 

Зоран Полич, с. р. 

241. 
На основу тачке 2 Одлуке о продајним ценама 

дувана и дуванских прерађевина („Службени лист 
ФНРЈ4', бр. 39/58), савезни Државни секретаријат 
за послове робног промета издаје 

II Д Р Е Н К У 
О ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРЕТЕ „ЗВЕЗДА'" 

1. Одређује се продајна цена на мало за нову! 
врсту цигарета „Звезда" и она износи 55 динара за 
20 комада. 

Ова цена важи за цигарете „Звезда", калибра 
8 мм, дужине 67 мм, паковане у картонским кути-
јама од по 20 комада. 

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

Бр. 1597/1 
31 марта 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

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

242. 
На основу тачке V Одлуке о утврђивању који 

су прописи престали да важе ступањем на снагу 
Загкона о доприносу из дохотка привредних органи-^ 
зеција и Закона о средствима привредних органи-^ 
з аци ја („Службени лист ФНРЈ", бр 15/58), уз сагла-
сност савезног Државног секретаријата за послове 
финансија, Комитет за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О УПОТРЕБИ ДЕЛА 
ДИНАРСКИХ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ИЗВО-% 
ЗОМ РОБЕ И УСЛУГА И ДЕЛА УШТЕДА4 НАСТА-? 
ЛИХ ПРИ ОБРАЧУНАВАЊУ РАЗЛИКЕ У ЦЕНА-

МА ПРИ УВОЗУ И ИЗВОЗУ 
1. У Наредби о употреби дела динарских сред-

става остварених извозом робе и услуга и дела 
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уштеда насталих при обрачунавању разлике у це-
нама-при увозу и извозу („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 20/58) у тачки 4 став 1 мења се и гласи: 

„Динарска средства која им припадну у смислу 
претходне тачке, привредне организације могу упо-
требити за исплату премија или посебних награда 
зе успехе на унапређивању извоза или их унети у 
своје фондове. Одлуку о расподели ових средстава 
на део који ће се употребити за исплату наведених 
личних доходака и на део за уношење у фондове 
доносе органи управл^ања привредне организације." 

У тој тачки ст. З. и 4 бришу се. 
2. Тачка 5 мења се и гласи: 
„Средства предвиђена за повећање личних до-

ходака, могу се за ову сврху употребити оамо ако 
привредна организација односни пословни период 
није завршила са губитком." 

3. Ова наредба примењиваће се на прилив стра-
них средстава плаћања остварен од 1 јануара 1959 
године. 

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

П. бр. 1225 
3 априла 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љу0о Бабић, с. р. 

243. 

На основу чл. 1 и 2 Уредбе о овлашћењу Се-
кретаријата Савезног извршног већа за индустрију 
да прописује минималне залихе угља код одређе-
них привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 27/58), у сагласности са савезним Држав-
ним секретариј атом за послове робног промета, Се-
кретаријат Савезног извршног већа за индустрију 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О МИНИМАЛНИМ ЗАЛИ-
ХАМА УГЉА КОД ОДРЕЂЕНИХ ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Наредби о минималних залихама угља код 
одређених привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/58) после тачке 4 додаје се нова 
тачка 4а, која гласи: 

,Да. Одређене минималне залихе угља могу у 
периоду од 1 октобра до 31 марта опасти, али на ј -
више на једну трећину количина предвиђених у 
тачки 2 односно одређених у смислу тачке 3 ове 
наредбе. 

Привредне организације чије су залихе угља 
опале у периоду и до количина из претходног ста-
ва, дужне су у наредном периоду, а најдоцније до 
15 јула, повећати своје залихе угља до количина 
предвиђених у тачки 2 односно одређених у смислу 
тачке 3 ове наредбе." 

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

Бр. 1040 
2 априла 1959 године 

Београд 
Секретар за индустрију, 

Сергеј Крамер, с. р. , 

244. 
На основу члана 7 Закона о изменама и допуч 

нама ,Закона о јавним службеницима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 1/59), Секретаријат Савезног извр-ч 
шног већа за општу управу, у сагласности са савен 
зним Државним секретаријатом за послове финанн 
сија, прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОБРАЧУНАВАЊУ ПЛАТА И ДРУГИХ ПРИМАЈ 

ЊА ЈАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

1. Основна плата, положајна плата, посебни 
додатак и друга примања из редовног радног одшх 
са који се исплаћују на основу Закона о Јавним 
службеницима и прописа донетих на основу њега^ 
одређују се решењем у нето износима, и то од 1 
јануара 1959 године 

2. Ако је износ плате и других нето примања 
који су исплаћени као аконтација сагласно Наредби 
о уплаћиван^ аконтација доприноса на исплаћена 
аконтације личних доходака из радног односа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 3/59) мањи од износа; 
плате односно других него примања по новим про^ 
пи сима, службенику ће се исплатити разлика са 
важношћу од 1 јануара 1959 године. 

Више исплаћени износ аконтације плате и оста--
лих примања од износа предвиђених новим пропи-
сима неће се накнађивати од службеника за време! 
од 1 јануара 1959 до краја месеца у коме је донето 
решење о одређивању плате и других примања 
према новим прописима. 

Под новим прописима у смислу одредаба претч 
ходних ставова и даљих одредаба овог упутства, 
подразух\тевају се прописи који су ступили на снагу) 
после 1 јануара 1959 године. \ 

3. Нови износи плате (основне, положајне И 
посебног додатка) уносе се у постојећа решења И 
оверавају потписом надлежног старешине. 

По одредби претходног става допуњена решења 
неће се достављати на оцењивање законитости ор^ 
тану предвиђеном у члану 79 Закона о јавним слу-
жбеницима. 

Ако службеник због примене нових прописа 
којима су одређене плате и друга примања у нето? 
износу, треба да прими већи износ положајне плате 
или посебног додатка од износа који је досада 
примао надлежни старешина дужан је донети ново 
решење. Такво решење доставља се на оцењивање 
законитости. 

Пример: Службенику је за одређено радно ме-
сто, услед дејства примене прогресивне стопе до-
приноса буџетима, припадала пре доношења нових 
прописа положајна плата у нето износу од 4 900 
динара, а по новом пропису службенику за то радно 
место припада положај на плата у износу од 5.000 
динара. У овом случају доноси се ново решење и 
доставља на оцењивање законитости. 

4. Утврђивање личног дохотка врши се на тај 
начин што се на износ плате и других нето прима-
ња дода одговарајући износ пореза на лични при-
ход грађана, па се на њихов збир додају износи 

- доприноса буџетима из личног дохотка, доприноса 
- за социјално осигурање и доприноса за станбену 

изградњу по прописаним стопама. 
5. Приликом исплате плате и других примања 

по решењима из претходних тачака обрачунаваће 
се и уплаћиваће се доприноси из личног дохотка 
по посебним прописима савезног Државног секре-
таријата за послове финансија. 

До доношења ближих прописа, износ доприноса 
буџетима из личног дохотка, доприноса за социјал-
но осигурање и доприноса за стамбену изградњу; 
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утврђује се по Наредби о уплаћиван^ аконтација 
доприноса на исплаћене аконтације личних дохо-
дака из радног односа. 

6. Износ пореза на лични приход грађана који 
чини део личног дохотка службеника и радника, 
кад њихов месечни износ плате заједно са другим 
нето примањима из редовног радног односа прела-
зи 41.667 динара односно годишње 500.000 динара, 
утврђује се на следећи начин: 

а) месечни нето лични приход 

9. Ово упутство ступа на снегу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењива^ 
се од 1 јануара 1959 године, 

Бр. 06-5392/1 
8 априла 1959 године 

Београд 
Секретар за општу управу, 

Војо Биљановић, с. р. 

преко ДО множи се коефи- и производ 
динара цијентом умањује за 

41.667 — 62.500 0,052631 2.192,98 
62.500 — 83.333 0,111111 5.787,04 
83.333 — 104.167 0,176470 11.029,41 

104./В7 — 125.000 0,333333 26.388,88 
125.000 — 166.667 0,538461 49.679,47 
166.667 — 250.000 0,818182 89.015,16 
250.000 1,000000 122.916,67 

Примери: Основна плата службеника износи 
34 800, положај на плата 17.000 и посебни додатак 
3 500, свега 55.300 динара месечно. Овај износ се 
налази у распону личног прихода преко 41.667 до 
62 500 динаре, па се множи коефицијентом .0,052631 
тл производ умањује за 2.192,98 и тако добива ме-
сечна накнада за овај порез од 718 динара, тј. 
65.300 х 0,52631 = 2.910,49—2.192,98=717,51 = 718 динара. 

За укупан месечни лични приход од 87.000 ди-
нара накнада за порез на лични приход грађана 
износи 4.323 динара а обрачунава се овако: 87.000х 
у 0,176470 = 15.352,89—11.029,41 = 4.323,48, односно зао-
кружено 4.323 динара. 

преко до 
динара 

500.000 — 750.000 

б) Годишњи "нето лични приход 

множи се коефи- и производ 
цијентом умањује за 

0,052631 26.315,79 
750.000 — 1,000 000 0,111111 69.444.44 

1,000.000 — 1,250 000 0,176470 132.352,87 
1,250.000 — 1,500.000 0,333333 316.665.59 
1,500.000 — 2,000.000 0,538461 596.153,64 
2ДМ)0.000 — 3,000.000 0,818182 1,068.181,92 
3,000.000 1,000000 1,475.000,00 

Примери: Службеник са укупном платом од 
60.000 динара месечно, тј. годишње 720.000 динара, 
добива за порез на лични приход грађана накнаду 
од 11.579 динара, а према следећем обрачуну: 
720.000 х 0,052631 = 37.894,32—26.315,79 = 11.578,53, одно-
сно заокружено 11.579 динара. 

За укупан годишњи лични приход од 1,300.000 
динара нето накнада за порез на лични приход гра-
ђана износи 116.667 динара, а обрачунава се овако: 
1,300.000 х 0,333333 = 433.332,90—316.665,59 = 116.667,31, 
односно заокружено 116.667 динара. 

7. Обрачунавање и наплата пореза утврђеног 
по претходној тачки вршиће се по прописима које 
доноси савезни Државни секретаријвт за послове 
финансија. 

8. Сви досадашњи прописи савезних и репу-
бличких органа и установа, као и прописи народних 
одборе којима су плате и друга примања били од-
ређени у бруто износима, замениће се прописима 
којима ће се плате и остала примања из тачке 1 
овог упутства одредити у нето износима. 

245. 
На основу члана 73 ст. 3 и 4 Закона о јавним 

службени цима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), Секретари јат Савезног извршног већа 
за општу управу прописује 

У П У Т С Т В О 
О ОКВИРИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ХОНОРАРА 
ПРЕДАВАЧИМА НА КУРСЕВИМА И СЕМИНАРИ-
МА, ЧЛАНОВИМА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА, ДАК-! 
ТИЛОГРАФИМА, СТЕНОГРАФИМА И ПРЕВОЈ 

ДИОЦИМА 

1. Пред авани ма на курсевима и семи,нарима, 
члановима испитних комисија, д акти логр афим а, 
стенографима и преводиоцима хонорар се одређује 
на начин и у границама предвиђеним овим упут-
ством. 

2. Предавачима на курсевима и семинарима и 
члановима испитних комисија хонорар се одре',^-је 
по часу, и то: 

1) на курсевима, семинарима и у комисијама за 
службенике са вишом и високом опремом — до 450 
динара; 

2) на курсевима, семинарима и у комисијама 
за службенике са средњом спремом — до 350 ди-
нара; 

3) на курсевима, семинарима и у комисиј,ама за 
службенике са нижом спремом — до ЗОО динара. 

Ако се за предаваче на курсевима ангажују ви-
соки стручњаци (професори универзитета или струч-
њаци одговарајућег ранга), хонорар се може одре-
дити и преко износа из става 1. У таквом случају 
потребна је сагласност секретаријата извршног већа 
за општу управу. 

Члановима испитних . комисија за квалифико-
вапе и висококвалификоване раднике — хонорар 
се одређује до 350 динара по часу, према квали-
фикацији која се стиче испитом. 

Секретарима испитних комисија хонорар се од-
ређује до 250 динара по часу. 

Предавање на курсевима и семинарима у тра-
гању од 45 минута, "и учешће у раду испитне коми-
сије у трајању од "60 минута обрачунава се као цео 
час за исплату хонорара. 

Члановима испитних комисија који припрел^ају 
м прегледају писмене задатке признају се за обра-
чунавање хонорара два часа по кандидату. За при-
премање и преглед задатака на испитима кандида-
та са техничком спремом, за обрачунавање хонора-
ра признају се четири часа по кандидату. 

У изузетним случајевима, кад припреман,е и 
преглед задатака или радова кандидата захтева 
време дуже од четири часа, број часова за обручу-
навање хонорара одређује се уз сагласност секрета-
ријата извршног већа за^ општу управу. 

3. Лицима која се ангажују за предаваче стра-
„ ног језика може се одредити хонорар до ЗОО дина-

ра по часу. Изузетно, за одређене језике хонорар 
се може одредити и у већем износу, уз сагласност 
секретариј-ата шврншот већа за општу управу. 
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Ако се изучавање страних језика врши на кур-
севима, као час за обрачунавање хонорара рачуна 
се трајање предавања од 45 минута. У осталим слу-
чајевима као час за обрачунавање хонорара рачуна 
се трајање предавања од 60 минута. 

4. За предавања која се организују у појединим 
органима или установама, за која је потребно по-
себно припремање, хонорар се може одредити до 
1.500 динара. 

Без обзира на одредбу претходног става, за пре-
давања која су резултат научног рада висина' хо-
норара се одређује уз сагласност секретаријата из-
вршног већа за општу управу. 

5. За рад на преписивању текстова хонорар се 
одређује, по правилу, према учинку, а изузетно по 
времену. 

Према учинку рада, кад се преписивање врши 
оа куцаног или штампаног текста, хонорар се мо-же 
одредити: 

1) по једној страни откуцаног текста са пуним 
проредом (30 редова са 66—67 откуцаја у једном 
реду, или укупно 2.000 откуцаја), на обичној харти-
ји — до 35 динара, на матрици — до 55 динара; 

2) по једној страни откуцаног текста са полу-
проредом (40 редова са 66—67 откуцаја у једном 
реду, или укупно 2.660 откуцаја), на обичној хар-
тији — до 45 динара, на матрици — до 70 динара; 

3) по једној страни откуцаног текста без про-
реда (60 редова са 66—67 откуцаја у једном реду, 
или укупно 4.000 откуцаја), на обичној хартији — 
до 60 динара, на матрици — до 90 динара. 

За преписиван^ из рукописа хонорар из прет-
ходног става може се повећати до 15 динара по 
једној откуцаној страни. Повећање хонорара у та-
квом^ случају зависи од читкости рукописа, сређе-
ности и врсти материјала. 

За куцање табела хонорар из става 1 повећа-
ва се за 50 до 100%? према томе да ли је садржина 
табеле искључиво цифарска или комбинован (текст 
и цифре), као и према томе да ли се табела куца 
у вертикалне^ ијш хоризонталном облику. Кад је 
садржина табеле искључиво цифарска, или кад се 
табела куца у хоризонталном облику, хонорар, по 
правилу, треба да буде виши од хонорара за куцање 
табела чији је текст комбинован или које се куца-
ју у вертикалном облику. 

Кад се преписивање врши у више од четири 
примерка (копије), хонорар из ст. 1 и 3 ове тачке 
се повећава за 3 динара, по једној страни сваке 
даље копије. 

Приликом куцања обавезно се оставља празни-
на (маргина), и то са леве стране од 3 см, а са десне 
стране од 1 см. 

За преписивање хонорар се одређује по време-
ну само ако не по-стоји могућност да се одреди пре-
ма учинку. Хонорар по времену може износити нај-
више 150 динара по часу. 

6. Када се преписује текст на страном језику, 
хонорар одређен у тачки 5 повећава се од 20 до 
50%, према материји која се преписује и језику на 
коме је текст. 

7. За рад на преписивању стенографи-саног ма-
теријала по диктату стенографа, хонорар се може 
одредити према учинку или по времену. 

Према учинку хонор-ар се одређује по једно-ј 
страни откуцаног стенографиеаног материјала и 
може износити: за једну страну откуцаног текста 
до четири копије ^а пуним проредом (тачка 5 став 
2 под 1) — до 40 денара Ј са по,гу проред ом Отачка 5 
став 2 под 2) — до 50 динара; без прореда (тачка 5 
став 2 под 3) — до 65 динара. 

За преписиван^ у више од четири копије хо-
норар се повећава за 2 динара по страни од сваке 
даље копије. 

Хонорар по времену који се одређује по часу 
куцања може износити: до 5 часова једног ратног 
рада — до 200 динара по часу; од 5—8 часова јед-
нократног рада.— до 220 динара по часу; преко 8 
часова једнократног рада — до 250 динара пр часу. 

8. За рад на стенографи сању хонорар се одре-
ђује по једној страни откуцаног стенографисаног ма-
теријала, који мора бити дат у реди гов аном облику. 

Хонорар може износити за дебатне стенографе 
— до 120, а за остале стенографе — до 100 динара 
по страни откуцаног материјала. Хонорар у изно-су 
већем од 120 односно 100 динара по једној страни 
откуцаног стенографисаног материјала може се само 
изузетно одредити, уз сагласност секретаријата 
извршног већа за општу управу. 

За материјал који се по диктату стенографа 
преписује из реферата или писаних дискусија., хо-
норар одређен по претходном ставу умањује се за 
50%. 

Ако лице ангажовано за стенографски рад 
обезбеђује и куцање стенографисаног1 материјала, 
хонорар из претходних ставова повећава се за износ 
хонорара предвиђеног овим упутством за рад на 
иреписивању. 

Висина хонорара зависи од врсте материјала 
који се стенографи ше. Већи износ хонорара одре-
ђује се, по правилу, за стенографисање сложеног 
материјала који изискује посебно познавање мате-
рије која је предмет дискусије (разноврсна и сло-
жена материја која је предмет дискусије на са-
станцима стручних тела из области науке, технике, 
медицине и сл.). 

За обрачунаоање хонорара за рад на стеногра-
фисању као страна куцаног стенографисаног мате-
ријала узимају се 30 редова од по 66 — 67 откуцаја 
у једном реду, или укупно 2.000 откуцаја. 

При екипном раду, шеф екипе који не учеству-
је у стенографисању, посебно се хонорише. У та-
квом случају хонорар шефа екипе за рад до 6 часо-
ва у току једног дана може износити до 1.800 ди-
нара. Кад рад екипе стенографа траје дуже од 
шест часова, хонорар шефа екипе за сваки час 
преко шест часова повећава се до 400 динара по 
часу. 

9. За рад на преводилачким пословима хоно-
рар се одређује по једној страни откуцаш ог преве-
деног текста. 

По једној страни откуданог преведеног текста 
хонорар може износити од 240 до 400 динара. Ви-
сина хонорара зависи од тежине те-кста, потребе за 
посебним познавањем материје, као и од тога са 
кога или на који се страни језик преводи, 

Хонорар у износу већем од износа из пре! ход-
ног става одређује се уз сагласност секретаријата 
извршног већа за општу управу. 

Страна откуцаном преведеног текста мора има-
ти 30 редова од по 66---67 откуцаја, или укупно 2.000 
откуцаја и празнину с леве стране (маргину) од 
3 см, а са десне стране од 1 см. 

10. За усмено превођење тумачима хонорар се 
може одредити до 500 динара по часу. За хонорар 
преко тог износа потребна је сагласно-ст секретари-
јата извршно-г већа за општу управу. 

11. Износи хонорара по овом упутству одређују 
се у нето износима. На одређене износе плаћају се 
Доприноси по одредбама Наредбе о уплаћивана а-
г?онта/ција доприноса на исплаћене аконтације лич-
них дохода-ка из радног односа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 3/59). 
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12. За наставно особље у школама хонорар се 
одређује по посебним прописима. 

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

Бр. 06-4436/1 
16 марта 1959 године 

Београд 
Секретар 

за општу управу, 
Војо Балиновић, с. р̂  

246. 
На основу члана 36 Закона о ратним војним 

инвалидима („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/57) и 
члана 15 тачка 5 Уредбе о преношењу послова у 
надлежност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58), Секретаријат 
Савезног извршног већа за социјалну политику и 
комунална питања прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИНВАЛИДСКО! ЗДРАВСТВЕНО! КЊИЖИЦИ 

1. Инвалидска здравствена књижица (у даљем 
тексту: здравствена књижица) служи као доказ да 
лице коме је она издата има право на здравствену 
заштиту по Закону о ратним војним инвалидима. 

Здравствена књижица се издаје: 
1) ратним војним инвалидима; 
2) уживаоцима породичне инвалиднине (члан 5 

тач. 2 и 3 Закона о ратним војним инвалидима): 
а) ако поред инвалиднине примају и инвалид-

ски додатак или додатак на децу; 
б) ако су чланови4 породице погинулих народ-

них хероја; 
в) ако уживају инвалиднину по два или више 

лица; 
г) ако као родитељи примају повећану инва-

лиднину; 
3) члановима уже породице ратних војних ин-

валида од I до VII групе, и то под условима одре-
ђеним посебним прописима. 

Здравствена заштита по Закону о ратним вој-
ним инвалидима може се користити само на основу 
здравствене књижице ако нису у питању случајеви 
из тач. 13 и 14 овог упутства. 

2. Имаоци здравствене књижице могу на основу 
ње користити здравствену заштиту код здравстве-
них установа или код лекара јавне здравствене 
службе. Здравствена књижица важи уз исправу 
којом се утврђује лични идентитет. 

3. Здравствену књижицу издаје орган управе 
општинског народног одбора надлежан за послове 
социјалне заштите (у даљем тексту: општински ор-
ган управе). 

4. Општински орган управе издаје здравствену 
књижицу на основу података из извршног решења 
о признању инвалидских права и других јавних 
исправа којима располаже или које странка пру-
жи, а из којих се утврђује њено право на здрав-
ствену заштиту по Закону о ратним војним инва-
лидима (инвалидска исплатна књижица, решење о 
праву на инвалидски додатак, додатак на децу или 
посебан инвалидски додатак, исечак чека о пријему 
додатка за последњи месец и др.). 

За свако лице коме се издаје здравствена књи-
жица образује се досије са документацијом на 
основу које је књижица издата и о томе се достав-
ља извештај органу управе среског народног одбора 
надлежном за послове социјалне заштите за ње-
гову евиденцију. 

Општински орган управе води евиденцију о из-
датим здравственим књижицама. 

Евиденција о издатим здравственим књижица-
ма води се у регистру у који се уносе подаци: коме 
је, када, на основу које је исправе здравствена 
књижица издата, врста књижице, рок важења, про-
мене пребивалишта и престанак важења. 

5. Приликом издавања здравствене књижице 
општински орган управе попуњава у истој све по-
датке, осим података о лечењу имаоца које у књи-
жицу уписује орган здравствене службе. 

6. Здравствена књижица се издаје бесплатно. 
7. Здравствена књижица из тачке 1 под 1 и из 

тачке 1 под 2 под б), 9) и г) овог упутства — важи 
за годину у којој је књижица издата односно за 
годину за коју је њено важење продужено. 

, Здравствена књижица из тачке 1 под 2 под а) 
и под 3 овог упутства — важи за полугође у коме 
је књижица издата односно за полугође за које јој 
је важење продужено. 

Ако су инвалидска права имаоца здравствене 
књижице ограничена на одређено време (привре-
мени инвалиди, деца и сл.), важење књижице огра-
ничава се на то време. 

8. По истеку времена важења здравствене књи-
жице одређеног по претходној тачки, надлежни 
општински орган управе продужиће њено важење 
ако ималац књижице и даље има право на здрав-
ствену заштиту. 

9. Ималац здравствено књижице дужан је оп-
штинском органу управе у року од 15 дана прија-
вити све промене које су од утицаја на коришћене 
права на здравствену заштиту, као што су: про-
мена процента ратног инвалидитета, губитак нива-? 
лидског додатка, посебног инвалидског додатка^ 
односно додатка на децу, ступање у брак удове оди 
носно детета — уживалаца породичне инвалидске , 
стицање здравствене легитимације по прописима о 
социјалном осигурању. 

Ако изгуби инвалидска права ималац је дужан 
здравствену књижицу вратити надлежном општин-
ском органу управе, а ако то не учини ни у року 
који ће му тај орган одредити, поменути орган ће 
здравствену књижицу огласити за неважећу. 

Надлежни општински орган управе дужан је 
настале промене уписивати у здравствену књижицу 
односно у досије имаоца књижице, а кад се ради о 
губитку права на здравствену заштиту, задржаће 
здравствену књижицу и уложиће је у досије њеног 
имаоца. 

10. Кад ималац здравствене књижице промени 
место пребивања, дужан је о томе обавестити оп-
штински орган управе свог новог пребивалишта. 

Орган из претходног става затражиће од оп-
штинског органа управе ранијег пребивалишта до-е 
сије и по пријему истог унеће насталу промену у 
здравствену књижицу и у досије. 

11. Лицу које је изгубило здравствену књижицу 
издаје се нова здравствена књижица кад изгубљену 
књижицу огласи за неважећу у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Нова здравствена књижица издаје се и у слу-
чату дотрајалости или неупотребљивости ранија 
издате здравствене књижице. 

12. Здравствена књижица не издаје се лицима 
која, по сопственом избору (члан 34 Закона о рати 
ним војним инвалидима), право на здравствену за-
штиту користе по прописима о социјалном осигу-
ран.у. 

13. Здравствена књижица није нужна за кори-
шћење права на снабдевање протезама и другим 
ортопедским помоћним и санитарним справама и 
права на лечење у природним лечилиштима (члан 
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31 тач. 5 и 7 Закона о ратним војним инвалидима), 
која права се остварују по посебним прописима. 

14. Образац здравствене књижице отштампан 
уз ово упутство, чини његов саставни део. 

15. Обрасци који су у употреби код органа јав-
не здравствене службе у стварима социјалног оси-
гурања примењиваће се на одговарајући начин и 
при коришћењу здравствене заштите на основу 
здравствене књижице, с тим што ће се на видном 
месту обрасца ставити ознака да се ради о ствари 
по Закону о ратним војним инвалидима. 

16. Лица која имају право на здравствену за-
штиту по Закону о ратним војним инвалидима могу 
то право користити на ранији начин све док не 
буду снабдевени здравственом књижицом по од-
редбама овог упутства, а најдоцније до 31 децембра 
1959 године. 

17. Неовлашћено уписивање или преправљан^ 
података, коришћење књижице од стране другог 
лица и друге злоупотребе са здравственом књижи-
цом казниће се по важећим прописима. 

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

Бр. 04-89/9 
18 марта 1959 године 

Београд 
Секретар 

за социјалну политику и 
комунална питања, 

Лидија Шентјурц, с. р. 

Образац инвалидске 
здравствене књижице 
(формат 88 X 125 мм) 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
Народни одбор среза 

Народни одбор општине 

(Место) 

Пребивалиште 

Регистарски број личне карте — ^ . 
Број инвалидске исплатив књижице 

Група — , проценат ^ инвалидитеуа 
(важи за личне инвалиде) 

Сродство са лицем по коме изводи право на инва-
лиднину ^ ^ — — — . 

(важи за уживаоце породичне инвалиднине) 
Евиденциски број Народног одбора општине — ^ ^ 

4
 1 Страна 3 

Ова страна попуњава се за члана породице ратног 
војног инвалида I—VII групе закључно 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ 
Породично име ^ ^ ^ ^ ^ — „ „ 
Рођено име . — ^ „ — — „ - -
Очево име „ ^ ^ „ . . . . — . ^ ^ — ^ ^ — „ — — 
Дан, месец и година рођења -. 
Пребивалиште — — . . 

Регистарски број личне карте ^ „ „ 
Сродство са ратним војним инвалидом по 
коме изводи право на здравствену заштиту 

Његово породично и рођено име -

Његова група и проценат 
инвалидитета -
Број његове инвалидске 
Здравствено књижице — — „ - . — 

Евиденциски број Народног одбора општине 

Р. В. И. 

И Н В А Л И Д С К А 
З Д Р А В С Т В Е Н А К Њ И Ж И Ц А 

Број 

(М. П.) 
Потпис службеника 

Народног одбора општине 

Датум издања 
књижице 

19— године 

ВАЖИ САМО УЗ ЛИЧНУ КАРТУ 

ПОДАЦИ О: 
уживаоцу породичне инвалиднине 

Породично име 
Рођено име „ . 
Очево име „ „ 
Дан, месец и година рођења 

Страна 4 
Промене у групи и проценту инвалидитета 

Група 
Проценат Ш ж и 
инпалили- " 

тета д а н а 

Потпис 
службеника 

и печат 

Стране 5—9 

Важење инвалидске здравствено књижице проду-
жује се цо „ . 

Потпис службеника 
Народног одбора општине 

(М. П.) 

Страна 2 
Ова страна попуњава се за ратног војног инвалида 

или за уживаоца породичне инвалидним 
ратном војном инвалиду 

Важење инвалидске здравегвене књижице проду-
жује се до —- — — — . . 

Потпис службеника 
Народног одбора општине 

(М. П,) 

(Штампа се на свакој страни) 
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Стране 10—30 
ЛЕЧЕЊЕ У АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИКПЧКИМ 

УСТАНОВАМА 

Здравствена 
установа 
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ој
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(Штампа се преко две стране) 
Напомена: 

Стране 31—40 
ЛЕЧЕЊЕ У СТАЦИОНАРНИМ УСТАНОВАМА 

Назив установе 
и место 

Лечење Потпис 
и печат Примедба Назив установе 

и место од до 
Потпис 
и печат Примедба 

(Штампа се на свакој страни) 
Стране 41—45 

ИЗДАТА ОРТОПЕДСКА ПОМАГАЛА 
И САНИТАРНЕ СПРАВЕ 

Врста помагала Датум издавања 
налога 

Потпис лица које 
је издало налог 

1 ) 

1 1 
- 1 '1 
(Штампа се на свакој страни) 

Страна 46 
И З В О Д 

ИЗ ПРОПИСА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 
Ратни војни инвалиди имају право на здрав-

ствену заштиту која обухвата: 
1) лекарски преглед и лечење у здравственим 

установама и у стану болесника; 
2) давање лекова и других лековитих средстава 

и санитетског материјала потребног за лечење; 
3) лекарску и другу стручну негу и помоћ пре, 

за време и после порођаја у здравственим устано-
вама и у стану породиље; 

4) негу зуба (вађење, лечење и пломбирање 
зуба); 

5) давање протеза и других ортопедских по-
моћних и санитарних справа; 

6) зуботехничку помоћ и зубна протетичка 
средства; 

7) лечење у природним лечилиштима, са пот-
пуном опскрбом. 

Уживаоци породичне инвалиднине и чланови 
уже породице ратних војних инвалида од I до VII 

групе имају право на здравствену заштиту која 
обухвата: 

10 лекарски преглед и лечење у здравственим 
установама и у стану болесника; 

2) давање лекова и других лековитих средстава 
и санитетског материјала потребног за лечење; 

3) лекарску и другу стручну негу и помоћ пре, 
за време и после порођаја у здравственим устано-
вама и у стану породиље; 

4) негу зуба (вађење, лечење и пломбирање 
зуба). 

Деца — уживаоци породичне инвалиднине која 
имају право на напред наведене видове здравствено 
заштите имају право и на протезе и друга ортопед-
ска помакла и санитарне справе. 

О праву на коришћење здравствене заштите, 
осим права на лечење у природним лечилиштима 
и права на ортопедска помагала, решава у првом 
степену орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове социјалне заштите. 

Страна 47 
У П У Т С Т В О 

ЗА ИМАОЦА ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ ' 
1. Инвалидска здравствена књижица служи као 

доказ да лице коме је она издата има право на 
здравствену заштиту по Закону о ратним војним 
инвалидима. 

2. Ималац књижице може на основу ње кори-
стити здравствену заштиту код здравствених уста-
нова или код лекара јавне здравствене службе уз 
показивање исправе којом се утврђује лични иден-
титет. 

3. Здравствена књижица може се без проду-
жења важења исте користити само до истека го-
дине односно полугођа за које је издата. 

4. У случају промене пребивалишта ималац 
књижице треба исту да поднесе општинском ор-
гану управе надлежном према новом месту преби-
вања ради овере промене. 

5. Ималац здравствено књижице дужан је над-
лежном општинском органу управе у року од 15 
дана пријавити све промене које су од утицаја на 
коришћење права на здравствену заштиту, као што 
су: промена процента ратног инвалидитета, губитак 
инвалидског, додатка, посебног инвалидског додатка 
односно додатка на децу, ступање у брак удове од-
носно детета — уживалаца породичне инвалиднине, 
пријем здравствено легитимације по прописима о 
социјалном осигурању и сл., а у случају губитка 
инвалидских права књижицу треба вратити. 

6. Лицу које је изгубило здравствену књижицу 
издаће се нова здравствена књижица кад изгубље-
ну књижицу огласи за неважећу у „Службеном 
листу ФНРЈ". 

7. Неовлашћено уписивање или поправљање 
података, коришћење књижице од стране другог 
лица и друге злоупотребе са књижицом казниће се 
по важећим прописима. 

247. 
На основу одељка II став 1 Решења о утврђи-а 

бању подручја окружних и среских јавних тужног 
штава („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/59), Савезно 
јавно тужиоштво доноси 

Р Е III Е Њ Е 
О ДАНУ ПОЧЕТКА РАДА ОКРУЖНОГ ЈАВНОГ 

ТУЖИОШТВА У ПРИЈЕПОЉУ 
Окружно јавно тужиоштво у Пријепољу почиње 

са радом дана I априла 1959 године. 
П. бр. 58/59 

31 марта 1959 године 
Београд 

Савезни јавни тужилац, 
Бранко Д. Јевремовић, с. р4 
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248. 

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

IV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ АГРОМЕЈ1ИОР АЦИ ОНИХ РА-

ДОВА 

I ' Југословенска пољопривредна банка даваће 
зајмове из средстава Општег инвестиционог фонда 
за извршење агромелиорација са вишегодишњим 
дејством, и то: за ливаде, пашњаке и ратарске кул-
туре чија је површина најмање 50 ха, и ва повртар-
ске културе чија је површина најмање 25 ха. 

II Право учешћа на конкурсу имају: пољопри-
вредне произвођача организације (пољопривредна 
добра и сељачке радне задруге, земљорадничке за-
друге, пословни савези земљорадници^ задруга и 
установе са самосталним финансирањем за потребе 
својих економија) и политичкотериторијалне једи-
нице за предузећа у оснивању. 

Захтеви за зајмове у овоме конкурсу могу се 
подносити само за агромелиорације земљишта које 
је зајмотражиоцу додељено на трајно коришћење, 
односно земљишта које је зајмотражилац узео у 
закуп у трајању од најмање 10 година. 

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

IV Зајмотражилап је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

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

гарантног износа и средства за учешће инвести-
тора у трошковима инвестиција; 

3) доказ да му је земљиште на коме намерава 
извршити агромелиорације додељено на трајно ко-
ришћење, односно доказ да је земљиште узео у 
закуп у трајању од најмање 10 година. 

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

1) документацију састављену сходно Наредби о 
документација која се може подносити уместо ин-
вестиционог елабората по зајмовима за агромели-
орапије („Службени лист ФНРЈ", бр. 14/58), са""пе-
долошком картом размере највише до 1:10.000 и 
назначењем броја и места испитаних основних про-
фила који су служили за анализу; 

2) доказ да су педагошка испитивања и предло-
жене мере које треба извршити у циљу оспособља-
вања земљишта за гајење одређених култура дати 
од стране одговарајуће стручне организације; 

3) идејни пројект за сваки грађевински објект за 
чију се изградњу односно реконструкцију тражи 
зајам изражен према Уредби о грађевинском про-
јектовању („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/58). 

За грађевинске радове уместо идејног пројекта 
може се поднети и главни пројект израђен и реви-
диран према Уредби о грађевинском пројектовању. 

VI Зајмови ће се одобравати уз каматну стопу 
од 3%. 

VII Зајам ће се одобрити оним зајмотражиопима 
који испуне све услове предвиђене орј:м кснкург^м 
и који поднесу нај повољније понуде у погледу рока 

отплаћиван^ зајма, с тим да рок исплате зајма не 
може бити дужи од 5 година. 

Први ануитет доспева за плаћање годину дана 
после рока предвиђеног за довршење агромелиора-
ције у целини односно за довршење етапа које могу 
самостално да функционишу. 

VIII Зајмови ће се одобравати само оним зајмо-
зражиоцима који су у могућности у извршавању 
агромелиорација за које траже зајам учествовати 
у трошковима инвестиција најмање у висини која 
буде одређена прописима важећим у време одо-
бравања зајма. 

IX Зајмотражиоци су дужни за уредно отпла-
ћиван^ зајма по овом конкурсу обезбедити гаран-
цију, и то: по зајмовима до 20 милиона динара га-
ранцију општине, а по зајмовима преко 20 милиона 
— среза. 

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

X Захтев за одобрење инвестиционог зајма са 
инвестиционим елаборатом и свим прилозима, под-
носи се у 2 примерка територијално надлежној 
филијали Југословенске пољопривредне банке. 

XI Захтев за зајам по овом конкурсу може се 
подносити Банци, и то: у првом року до 31 августа 
1959 године и у другом року до 30 септембра 1959 
године. Првенство за добивање зајма имаће зајмо-
тражиоци који поднесу захтев у првом року. 

ХИ У свему осталом за овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 31/56) и осталих важећих про-
писа које се односе на зајмове за инвестиције. 

О. бр. 33 
16 фебруара 1959 године 

Београд 
Југословенска пољопривредна банка 

Ц е н т р а л а 
Претседник 

Генерални директор, Управног одбора, 
Никола Кмезик^ с. р. Крсто Попивода, с. р. 

249. 
На основу члана 10 Уредбе о контроли квали-

тета пољопривредних производа намењених извозу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55), Управни одбор 
Савезне спољнотрговинске коморе, у споразуму са 
Савезом пољопривредно-шумарских комора Југо-
славије, доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА 
ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СТОКЕ ЗА 

КЛАЊЕ НАМЕЊЕНЕ ИЗВОЗУ 

I У Листи стручних лица овлашћених за врше-
ње контроле квалитета стоке за клање намењене 
извозу (.Службени лист ФНРЈ", бр. 22/56, 48/56, 
51 '56. 19/57, 29/57 и 50/58) врше се следеће измене и 
допуне: 

1) У тачки 1: 
а) текстови под редним бројевима 15, 50, 58 59, 

62 и 68 бришу се; 
б) текст под редним бројем 20 мења се и' гласи: 
,,Попадић инж. Светозар — Зрењанин4'; 
в) текст под редним бројем 24 мења се и гласи: 
,Мрваљевић инж. Божидар — Суботица"; 
г) текст под редним боојем 42 мења се и гласи: 
„Марковић инж. Здравко — Горњи Миланова^"; 
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д) после редног броја 74 додају се редни бро-
јеви 75—78 са текстовима КОЈИ гласе: 

„75 Стокић инж. Добривоје — Крушевац 
76 Ценић инж. Милутин — Прокупље 
77 Херендија инж. Марко — Кула 
78 Милиновић инж. Јовиша — Србобран". 
2) У тачки 2: 
а) текстови под редним бројевима 4, 18, 20, 43, 

56 и 57 бришу се; 
б) текст под редним бројем 7 мења се и гласи: 
„Матијевић инж. Лука — Копривница". 
3) У тачки 3 текстови Под редним бројевима 9, 

32, 34 и 42 бришу се. 
4) У тачки 4: 
а) текст под редним бројем 3 брише се; 
б) текст под редним бројем 7 мења се и гласи: 
„Михајлов инж. Никола — Кочани". 
II Ове измене и допуне ступају на снагу осмог 

дона по објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 43/3 

27 марта 1959 године 
Београд 

Савезна спољнотрговинска комора 

Претседник, 
Руди Колак, с. р. 

250. 
На основу члана 10 Уредбе о контроли квали-

тета пољопривредних производа намењених извозу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55\ Управни одбор 
Савезне спољнотрговинске коморе, у споразуму са 
Савезом пољопривредно-шумарских комора Југо-
слви је , доноси 

Д О П У Н Е 
ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА 
ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА 

ОД МЕСА НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 
I У Листи стручних лица овлашћених за врше-

ње контроле квалитета производа од меса наме-
њених извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/58) 
после редног броја 16 додају се ред^и бројеви 17 и 
18 са текстовима који гласе: 

„17 Терзин Радивоје — Кикинда 
18 Јовичић Рајна — Шид". 
II Ове допуне ступају на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 43/3 

27 марта 1959 године 
Београд 

Савезна спољнотрговинска комора 
Претседник, 

Руди Колак, с, р, 

251. 
На основу члана 10 Уредбе о контроли гавали-, 

тета пољопривредних производа намењених извозу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55), Управни одбор 
Савезне спољнотрговинске коморе, у споразуму са 
Савезом пољопривредно-шумарских комора Југо-
славије, доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВР-
ШЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА МЕСА, МЕСНИХ 

И сточних ПРОИЗВОДА НАМЕЊЕНИХ 
ИЗВОЗУ 

I У Листи стручних лица овлашћених за вр-
шење контроле квалитета меса, месних и сточних 

производа намењених извозу („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 29/56, 51/56, 18/57, 29/57 и 50/58) врше се 
следеће измене и допуне: 

1) У тачки 1: 
а) текстови под редним бројевима 6 и 22 бри-

шу се; 
б) текст под редним бројем 8 мења се и гла-си: 
„Шепиц Славко — Младеновац"; 
в) после редног броја 45 додаје се редни број 

46 са текстом који гласи: 
„Маричић Богдан — Инђија". 

2) У тачки 2 после редног броја 24 додаје се 
редни број 25 са текстом који гласи: 

„Кист др Стјепан — Суља". 
3) У тачки 3 текст под редним бројем 1 брише се. 
После текста под 5 додаје се нови текст под 6, 

који гласи: 
„6) За територију Народне Републике Црне Горе 

Ред. број Презиме и име За утоварну станицу 
I Ненадић Мирко Пљевља". 
II Ове измене и допуне ступају на снагу осмог 

дана по објавЛЈИваљу у „Службеном листу ФНРЈ". 
Вр. 43/3 

27 марта 1959 године 
Београд 
Савезна спољнотрговинска комора 

Претседник, 
Руди Колак, с, р, 

252. 

На основу члана 10 Уредбе о контроли квали-
тета пољопривредних производа намењених извову 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55), Управни одбор 
Савезне спол, нотрговиеске коморе, у споразуму оа 
Савезом пољопривредно-шумарских комора Југо-
с л а в ^ е, доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА 
ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СВЕЖЕГ И 

СУВОГ ВОЋА НАМЕЊЕНОГ ИЗВОЗУ 

I У Листи стручних лица овлашћених за вр-
шење контроле квалитета свежег и сувог воћа на-
мењеног извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 48/55, 
5/56, 16/56, 23/56, 48/56, 18/57, 29/57 и 50/58) врше се 
следеће измене и допуне: 

1) У тачки 1: 
а) текстови под редним бројевима 11, 46 и 46 

бришу се; 
б) текст под редним бројем 58 мења се и гласи: 

„Докмановић Сима — Суботица"; 
в) после редног броја 73 додаде ое редим број 

74 са текстом који гласи: 
„Поповић Милутин — Чачак". 

2) У тачки 2 текст под редним бројем 7 брише 
се. 

3) У тачки 3 текстови под редним бројевима 4 
и 21 бришу се. 

4) У тачки 4: 
а) текст под редним бројем 1 меша се и гласи: 

„Миновски инж. Данчо — Скопље"; 
б) после редног броја 12 додаје се редни број 13 

са текстом који гласи: 
„Гиров Јордан — Скопље". 

5) У тачки 5: 
а) текстови под ревним бројевима 1, 7, 11, 22 и 

23 бришу се; 
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б) после редног броја 26 додаје се редни број 
217 са текстом који гласи: 

„Вуковић инж. Зоран — Сарајево", 
II Ове измене и допуне ступају на снагу осмог 

дана по објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 43/3 
27 марта 1959 године 

Београд 
Савезна епољнотрговинска комора 

Претседник, 
Руди Колак, с. р. 

253. 
На основу члана 10 Уредбе о контроли квали-

тета пољопривредних производа намењених извозу 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55), Управни одбор 
Савезне сползнотрговниске коморе, у споразуму са 
Савезом пољопривредно-шумарских комора Југо-
славије доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ, ЗА ВР-

ШЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА СВЕЖЕГ ПОВР-
ЋА НАМЕЊЕНОГ ИЗВОЗУ 

I У Листи стручних лица овлашћених за вр-
шење контроле квалитета свежег поврћа намењеног 
извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/56, 48/56, 
18/57, 29/57 и 5(У58) врше се следеће измене и допуне: 

1) У тачки 1 текстови под редним бројевима З, 
10 и 15 бришу се. 

2) У тачки 2: 
а) текстови под редним бројевима 1, 4, 32 и 35 

бришу се; 
б) текст под редним бројем 9 мења се и гласи: 

„Бусинело Владимир — Ријека"; 
в) текст под редним бројем 27 мења се и гласи: 

„Павловић Фрањо — Бјеловара 
3) У тачки 3 текст под редним бројем 29 бри-

ше се. 
4) У тачки 4 текст под редним бројем 10 мења 

се и гласи: 
„Мирчев инж. Михаил — Куманово". 

II Ове измене и допуне ступају на снагу осмог 
дана по објавлвиозању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 43/3 
27 марта 1959 године 

Београд 

Савезна спољнотрговинска комора 
Претседник, 

Руди Колак, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Одлуке о конкур-
сима и условима з^ упис на факултете, високе 
школе и уметничке академије, објављеној у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ", бр. 12/59, поткрала ниже на-
ведена грешка, те се даје 

И С П-Р А Н К А 
ОДЛУКЕ О КОНКУРСИМА И УСЛОВИМА ЗА 
УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ, ВИСОКЕ ШКОЛЕ И У-

МЕТНИЧКЕ АКАДЕМИЈЕ 
У тачки 16, у првом реду. уместо речи „из тачке 

2" треба да стоји „из тачке 5 ' 
Из Савезног извршног већа, Београд, 30 марта 

1959 године. 

УКАЗИ 
Претседник Републике на основу члана 71 тач-

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

У К А З 
о опозиву СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ 
ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА 
ФНРЈ у РЕПУБЛИЦИ ХОНДУРАС И О ПОСТАВ-
ЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНО-
МОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ у РЕПУБЛИЦИ 

ХОНДУРАС 

I 
Опозива се 
Љубо Илић, са дужности изванредног посла-

ника и опуномоћеног министра Федеративне На-
родне Републике Југославије у Републици Хон-
дурас. 

II 
Поставља се 
Далибор Солдатић, изванредни и опуномоћени 

амбасадор ФНРЈ у Мексику и за изванредног по-
сланика и опуномоћеног министра Федеративне 
Народне Републике Југославије у Републици Хон-
дурас. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
У. бр. 5 -

23 марта 1959 године 
Београд 

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

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

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ 
ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА 
ФНРЈ У РЕПУБЛИЦИ КОСТАРИКА И О ПО-
СТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА И 
ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ У РЕПУ-

БЛИЦИ КОСТАРИКА 

I 
Опозива се 
Љубо Илић, са дужности изванредног посла-

ника и опуномоћеног министра Федеративне На-
родне Републике Југославије у Републици Коста-
рика. 

II 
Поставља се 
Далибор Солдатић, изванредни и опуномсћени 

амбасадор ФНРЈ у Мексику и за изванредног по-
сланика и опуномоћеног министра Федератирне 
Народне Републике Југославије у Републици Ко-
старика. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 
У. бр. 6 

23 марта 1959 године ^ 
Београд 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р, 
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РЕШЕЊА 
На основу члана 166 став 1 и 2 Закона о јав-

ним службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
53/57) и члана 19 став 1 Уредбе о Заводу за јавну 
управу („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58), а у 
вези с чланом 30 став 5 и чланом 33 Уредбе о орга-
низацији и раду Савезног извршног већа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 20/58) Савезно извршно 
веће донеси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА 

ЈАВНУ УПРАВУ 
Каделбург др Ладислав, помоћник секретара 

Савезног извршног већа за општу управу разре-
шава се досадашње дужности и поставља за др-
жавног саветника и директора Завода за јавну 
управу. 

Б. бр. 22 
28 марта 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, - Потпретседник, 

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

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" у броју 10 од 11 марта 1959 године објављује: 

Одлуку о одређивању градова и насеља град-
ског карактера у којима се врши национализација 
грађевинског земљишта; 

Препоруку о мерама хигијенско-техничке за-
штите у рудницима угља; 

Исправку Решења о изменама и допунама Ре-
шења о одређивању процената за утврђивање ми-
нималних личних доходака радника у рудницима 
угља. 

У броју 11 од 14 марта 1959 године објављује: 
Решење о разрешењу чланова Савета Радио-

телевизије Београд; 
Решење о именовању чланова Савета Радис-

те левизије Београд; 
Решење о разрешењу чланова Савета 4 Радио 

Новог Сада; 
Решење о именовању чланова Савета Радио 

Новог Сада; 
Решење о разрешењу чланова Радио Приштине; 
Решење о именовању чланова Савета Радио Приштине; 
Тарифу о изменама и допунама Тарифе за пре-

воз путника и пртљага у међумесном аутобуском 
саобраћају на територији Народне Републике Ср-
бије. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

233. Одлука о давању зајмова за реконструк-
цију објеката одређених грана индустрије 317 

234. Одлука о овлашћењу државног секрета-
ра за послове народне одбране за обу-
стављање коришћења годишњег одмора 
грађанским лицима на служби у Југо-
словенској народној армији — — — 318 

235. Одлука о измени и допуни Одлуке о зај-
мовима које Југословенска инвестициона 
банка даје за набавку одређене опреме 
из увоза — — — — — — — — 318 

236. Наредба о доприносима које привредне 
организације плаћају коморама, струч-
ним удружењима, заједницама и задру-
жним савезима као трошак пословања за 
1959 годину — — — — — — — 318 

237. Наредба о условима за враћање зајмова 
за обртна средства пољопривредних и 
земљооадничких задружних организација 321 

238. Наредба о максималној стопи камате 
на краткорочне кредите за залихе вина 322 

239. Наредба о допуни Наредбе о уплаћивању 
појединих врста прихода буџета и фон-
дова на рачуне код Народне банке и 
комуналних банака — — — — — 322 

240. Наре.дба о измени Одлуке о обрачунава-
њу разлике у ценама при увозу и извозу 322 

241. Наредба о продајној цени за цигарете 
„Звезда" — — — — — — — — 322 

242. Наредба о изменама Наредбе о употреби 
дела динарских средстава остварених 
извозом робе и услуга и дела уштеда на-
сталих при обрачунавању разлике у це-
нама при увозу и извозу — — — — 322 

243. Наредба о допуни Наредбе о минималним 
залихама угља код одређених привред-
них организација — — — — — — 323 

244. Упутство о обрачунавању плата и других 
примања јавних службеника — — — 323 

245. Упутство о оквирима за одређивање хо-
норара предавачима на курсевима и се-
минарима, члановима испитних комисија, 
дактилографима, стенографима и прево-
диоцима — — — — — — — — 324 

246. Упутство о инвалидској здравственој 
књижици — — — — — — — — 326 

247. Решење о дану почетка рада Окружног 
јавног тужиоштва у Пријепољу — — 328 

248. IV Конкурс за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Општег инвестици-
оног фонда за извршење агромелиораци-
оних радова — — — — — — — 329 

249. Измене и допуне Листе стручних лица 
овлашћених за вршење контроле квали-
тета стоке за клање намењене извозу — 329 

250. Допуне Листе стручних лица овлашће-
них за вршење контроле квалитета прои-
звода од меса намењених извозу — — 330 

251. Измене и допуне Листе стручних лица 
овлашћених за вршење контроле квали-
тета меса, месних и сточних производа 
намењених извозу — — — — — — 330 

252. Измене и допуне Листе стручних лица . 
овлашћених за вршење контроле квали-
тета свежег и сувог воћа намењеног извозу 330 

253. Измене и допуне Листе стручних лица 
овлашћених за вршење контроле квали-
тета свежег поврћа намењеног извозу 331 

Исправка Одлуке о конкурсима и условима 
за упис на факултете, високе школе и 
уметничке академије — — — — — 331 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 


