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809. 
На основу члана 24 Уводног закона за Закон о 

парничном поступку („Службени лист ФНРЈ", бр. 
4/57), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О Н А К Н А Д И Т Р О Ш К О В А У К Р И В И Ч Н О М И 

ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
По одредбама ове уредбе одређује се висина и 

начин исплате накнаде трошкова која припада све-
доцима, вештацима, тумачима и другим лицима под 
условима прописаним у Законику о кривичном по-
ступку („Службени лист ФНРЈ", бр. 40/53) и Закону 
о парничном поступку („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 4/57). 

Члан 2 
Накнада трошкова по овој уредби обухвата: 
1) трошкове сведока, вештака и тумача; 
2) награду вештацима и тумачима за извршено 

вештачење или тумачење; 
3) трошкове и награду браниоцима и пуномоћ-

н и к ^ а; 
4) трошкове лечења и превоза окривљеног; 
5) трошкове приватног тужиоца и оштећеног у 

кривичном поступку; 
6) трошкове странака у парничном поступку. 

Члан 3 
Накнада трошкова из претходног члана одре-

ђује се на захтев лица које има право на накнаду. 
Ако то лице није ставило захтев у одређеном року 
(члан 36), губи право на накнаду трошкова. 

Орган који води поступак дужан је да лице 
које има право на накнаду трошкова упозори на то 
право, као и на губитак тог права ако захтев не 
стави у одређеном року. 

Ово упозорење, као и изјава тог лица у вези 
с његовим захтевом за накнаду трошкова, забеле-
жиће се у записник. 

И Н А К Н А Д А Т Р О Ш К О В А СВЕДОЦИМА, В Е Ш Т А -
ЦИМА И ТУМАЧИМА 

1. Путни трошкови 
Члан 4 

Путни трошкови обухватају накнаду за превоз 
редовним саобраћај ним средствима односно накнаду 
у виду километраже (члан 8). 

Трошкови из претходног става обухватају из-
датке за одлазак од места боравка до места где 
треба да се изврши саслушање, вештачење или 
тумачење и за повратак у место боравка. 

Редовна саобраћајна средства, у смислу рве 
уредбе, јесу железница, брод и аутобус. 

Члан 5 
Накнада за превоз припада за путовање извр-

шено најкраћим путем и нај јефтинијим саобраћај-
них средством. Скупље саобраћајне средство може 
се употребити ако би трошкови превоза јефтини-
јим саобраћај ним средством, заједно с другим тро-
шковима који би н,астали услед употребе јефтини-
јег саобраћај ног средства, изнели више од трошко-
ва превоза скупљим саобраћајном средством 

Члан 6 
Накнада за превоз признаје се у висини ствар-

них издатака за путовање путничким возом или 
бродом у II разреду или аутобусом. За путовање 
брзим возом пр-ипада накнада само ако је путовање 
извршено на растојању дужем од 50 километара у 
једном правцу. 

Ратним војним инвалидима од I до IV групе 
закључно признаје се накнада за превоз путнич-
ким или брзим возом односно бродом у I разреду. 

Висина накнаде за превоз утврђује се на основу 
возне карте или на други погодан начин. 

Члан 7 
Накнада за превоз не припада сведоку, вештаку 

или тумачу који има право на сталну бесплатну 
вожњу или који је користио кредитира ну вожњу. 

Сведоку, вештаку или тумачу који је користио 
повластицу за вожњу, припада накнада за превоз 
у висини стварних издатака. 

Члан 8 
Накнада путних трошкова у виду километраже 

припада само за растојање где не саобраћа редовно 
саобраћајне средство 

Ова накнада припада и кад редовно саобраћај-
не средство не саобраћа у погодно време или ако 
је из других разлога било неопходно да се не упо-
треби то средство 

Накнада у виду километраже припада само ако 
је удаљеност од места боравка до места где треба 
да се изврши саслушање, вештачење или тумачење 
односно од места боравка до железничке или ауто-
буске станице или пристаништа — већа од четири 
километра у једном правцу. 

Износ на,кнаде обрачунава се према броју пре-
ђених километара и износи 25 динара по пређеном 
или започетом километру. 

Растојање за које припада накнада у виду ки-
лометра же утврђује се на основу службених пода-
така којима располаже народни одбор општине или 
други орган. 

2. Трошкови за исхрану и преноћиште 
Члан 9 

Трошкови за исхрану и преноћиште обухватају 
накнаду за нужне издатке за исхрану и преноћиште 
за време бављења сведока, вештака или тумача ван 
његовог места боравка, 
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Ова накнада припада сведоку, вештаку или 
тумачу ако је због одазивала на позив морао про-
вести ван свог места боравка више од осам часова, 
рачунајући и време потребно за долазак у место 
где треба да се изврши сведочење, вештачење или 
тумачење и за повратак у место боравка. 

Члан 10 
Висина накнаде за исхрану и преноћиште од-

мерава се у паушалном износу у границама најма-
њег и највећег износа. 

Ове износе повремено одређује срески народни 
одбор према месним приликама. 

Ако ти износи нису одређени, висину накнаде 
одређује по слободној оцени суд одно-сно орган који 
води поступак, према месним ценама исхране и 
преноћишта. 

Члан 11 
Висина накнаде за исхрану и преноћиште све-

доцима, вештацима и тумачима који су војници 
(морнари) Југословенске народне армије, одређује 
се по прописима о путним трошковима војних лица. 

Војнику (морнару) коме је у месту где је по-
зван као сведок, вештак или тумач обезбеђено бес-
платно преноћиште у војној јединици, припада само 
накнада за исхрану. 

Накнада по претходним ставовима исплаћује се 
по службеној дужности Државном секретари јату за 
послове народне одбране. 

3. Накнада за изгубљену зараду , 
Члан 12 

Накнада за изгубљену зараду због одазивања 
на позив у својству сведока, вештака или тумача 
припада лицима у радном односу, као и земл^орад-
ницима, занат лиј ама и лицима која врше самостал-
ну професионалну или привредну делатност. 

Члан 13 
Лицима у радном односу запосленим у при-

вредним и друштвеним организацијама, установама 
са самосталним финанс^грањем или код приватних 
послодаваца, одређује се по посебним прописима 
накнада личног дохотка односно плате за време от-
суствовања са рада због одасзивања на позив у свој-
ству сведока, вештака или тумача. 

Осталим лицима у радном односу накнада за 
изгубљену зараду одређује се у висини стварно из-
губљене плате. 

Накнада по претходним ставовима припада ли-
цима у радном односу и кад нису отеуствовала са 
рада, ако раде у ноћној смени, а дужност сведока, 
вештака или тумача извршила су у време кад треба 
да се одмарају и припремају за редован рад у ноћ-
ној смени. 

Члан 14 
Виси-на накнаде за лица наведена у члану 13 

став 2 ове уредбе утврђује се на осноазу потврде, у 
којој се поред износа плате мора такође навести да 
плата није исплаћена за време оте уство вања са 
рада због вршења дужности сведока, вештака или 
тумача. 

У случајевима из члана 13 став 3 ове уредбе 
подноси се и потврда о околностима на основу ко-
јих по тој одредби припада накнада. 

Члан 15 
Земљорад-ницима, зан ат лиј ама и другим лицима 

која врше самосталну професионалну или привред-
ну делатност припада накнада за изгубљену зараду 
у износу'од ЗОО до 700 динара дневно. 

Висина накнаде у границама из претходног 
става одмерава се према изгубљеном времену и за-
нимању лица коме припада ова накнада, 

. 4. Заједничке одредбе 
Члан 16 

Сведоку, вештаку ил-и тумачу који је истог 
дана или у више узастопних дана вршио дужност 
у више различитих предмета, припада накнада јед-
ноструког износа путних трошкова, трошкова за 
исхрану и преноћиште и за изгубљену зараду. Овај 
износ накнаде ће се поделити на еве предмете у 
којима је сведок, вештак или тумач учествовао, и 
то сразмерно времену проведеном у циљу сведо-
чења, вештачења или тумачења у сваком поједи-
ном предмету. 

Члан 17 
Ако је сведоку услед болести, телесних мана 

или година старости потребан пратилац, припада му 
накнада трошкова и за пратиоца, по одредбама чл. 
4 до 15 ове уредбе. 

ЈП НАГРАДА ЗА РАД ВЕШТАКА И ТУМАЧА 
Члан 18 

Вештаку припада награда за давање налаза и 
мишљења. 

Висина награде одмерава се по слободној оцени, 
узимајући у обзир уложени труд и сложеност пред-
мета. 

Ако за рад стручних лица појединих категорија 
постоје посебни прописи о висини награде, награда 
за вештачење одређује се по тим прописима. 

У случајевима из члана 16 ове уредбе вешта-
цима и тумачима припада награда за свако извр-
шено вештачење или тумачење, а вештацима и нак-
нада трошкова ако су их имали поводом појединих 
вештачења. 

Члан 19 
Кад је вештачење поверено установи (која се 

финансира из буџета или установи са самосталним 
финаноирањем) или привредној организацији, на-
града за вештачење припада тој установи односно 
привредној организацији. 

Установа или привредна организација којој је 
поверено вештачење има право и на накнаду за 
трошкове вештачења. 

Члан 20 
За усмено превођење припада тумачу награда 

за први започети сат ЗОО динара, а за сваки даљи 
започети сат по 250 динара. У време утрошено на 
превођење рачуна се целокупно време проведено 
од доласка тумача на место где се има вршити пре-
вођење до зав-ршетка превођења. 

Ако је превођење трајало више од три сата, 
награда за даље превођење одмерава се по слобод-
ној оцени. 

Награда за тумачење припада и кад се саслу-
шаван^ глув-онемих или само глувих или немих 
врши преко тумача. У овом случају висина награде 
одмерава се по слободној оцени. 

Награда за превођење исправа или других пи-
смена одмерава се по одредбама члана 37 ове уредбе. 

Члан 21 
Вештаци имају право на накнаду трошкова ве-

штачења, који обухватају издатке за утрошени ма-
теријал и друге стварне издатке које су имали у 
вези с вешта^ењем 

Ако је вештак користи-о уређаје или материјал 
установе, право на накнаду стварних издатака при-
пада установи. 

Члан 22 
Накнада трошкова из чл. 4 до 15 ове уредбе 

припада и лицу које је по одобрењу органа који 
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вода поступак помагало вешта-ку при вештачењу 
(обдукцији, нремеравању земљишта и сл.). 

Награда лицу које је помагало вештажу при ве-
штачењу. одређује се по слободној оцени. 

Ако је за предузиман^ увиђаја, вештачења или 
неке друге радње у поступку потребно извршити 
посебне радове (ексхумација леша, пренос ствари и 
сл.), лицима која изврше такве радове исплаћује се 
накнада према погодби За исплату ове накнаде не 
важе ромор,и из члана 36 ове уредбе. 

IV ТРОШКОВИ И НАГРАДА БРАНИОЦИМА И 
ПУНОМОЋНИЦИМА 

Члан 23 
Накнада трошкова и награда браниоцима и пу-

номоћницима, ако су адвокати, одмерава се по про-
писима о наградама адвоката. По овим прописима 
одмерава се и награда кад странку заступа јавно 
правобр а ниоштво 

Кад браниоцу или пуномоћ,нику који није адво-
кат припада накнада за нужне издатке по одред-
бама Законика о крив-ичном поступку, ова накнада 
обухвата путне трошкове и трошкове за исхрану и 
преноћиште и одмерава се по одредбама чл. 4 до 
12 ове уредбе. Накнада за изгубљену зараду бра-
ниоцу одмерава се по одредбама чл. 12 до 15 ове 
уредбе. 

На исти начин одмерава се и накнада за ствар-
не издатке постављеном пу помоћнику који није 
адвокат (члан 163 Закона о парничном поступку). 
Награду постављеном пуномоћник одмерава суд 
по слободној оцени. 

V ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА И ПРЕВОЗА 
ОКРИВЉЕНОГ 

Члан 24 
Трошкови лечења окривљеног обухватају: 
1) трошкове лечења у стационарној здравстве-

ној установи социјално неосигураног окривљеног 
док се налази у притвору или истражном затвору; 

2) трошкове за смештај и исхрану окривљеног 
упућеног на посматрање у здравствену установу за 
душевно болесна лица; 

3) трошкове порођаја социјално неосигуране 
окривљене која је у притвору или истражном за-
твору; 

4) трошкове превоза окривљеног до здравствено 
установе и натраг. 

Накнада трошкова из тач. 1 до 3 претходног 
става утврђује се на основу рачуна здравствено 
установе, а накнада трошкова из тачке 4 претход-
ног става — на начин прописан у члану 25 ове 
уредбе. 

Члан 25 
Накнада за превоз окривљеног признаје се у 

висини стварних издатака за путовање путничким 
возом или бродом у II разреду или аутобусом од 
места боравка до места где треба да се саслуша, и 
натраг. 

Окривљеном се признаје накнада путних тро-
шкова у виду километраже, под условима из члана 
8 ове уредбе. 

Окривљеном не припада накнада путних тро-
шкова ако је за путовање користио кредитирану 
вожњу или ако има право на сталну бесплатну 
вожњу. 

VI ТРОШКОВИ ПРИВАТНОГ ТУЖИОЦА И 
ОШТЕЋЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ^ 

Члан 26 
Кад приватном тужиоцу, оштећеном, оштећеном 

ка-о тужиоцу односно њиховим законским заступ-

ницима припада накнада за нужне издатке по од-
редбама Законика о кривичном поступку, ова нак-
нада обухвата путне трошкове и трошкове за исхра-
ну и преноћиште и одмерава се по одредбама чл. 
4 до 11 ове уредбе. 

Приватни тужилац или оштећени који је по-
зван као сведок, има право на накнаду трошкова 
који се признају сведоцима. 

VII ТРОШКОВИ СТРАНАКА У ПАРНИЧНОМ 
ПОСТУПКУ 

Члан 27 
Кад странка, умешан односно законски заступ-

ник има право на накнаду путних трошкова, тро-
шкова за исхрану и преноћиште или на накнаду 
за изгубљену зараду, ова накнада одмерава се по 
одредбама чл. 4 до 15 ове уредба 

VIII ПУТНИ ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
Члан 28 

Накнада трошкова за превоз и дневнице суди-
јама и другим службеницима за службен-а путо-
вања, одређују се по прописима о путни-м трошко-
вима за службена путовања. 

По овим прописима одређују се и накнада за 
превоз и дневница јавном тужиоцу кад учествује 
као странка у парничном поступку. 

IX ИСПЛАТА ТРОШКОВА 
Члан 29 

У поступку због кривичних дела за која се 
гони по службеној дужности трошкове за сведоке, 
вештаке и тумаче, за увиђај, путне трошкове слу-
жбених лица, издатке за довођење окривљеног, као 
и трошкове лечења и превоза окривљеног (чл. 24 
и 25), исплаћује унапред орган који води кривични 
поступак. 

Ако је сведок, вештак или тумач у радном од-
носу (члан 13 став 1), трошкове (накнаду личног 
дохотка односно плате) исплаћује унапред орган 
који води кривични поступак, на захтев привредне 
или друштвене организације, установе са самостал-
ним финансирањем или приватног послодавца. 

Трошкове амбулантног лечења окривљеног кош 
се налази у притвору или истражном затвору, а::о 
није социјално осигуран, сноси орган који се статуа 
о одржавању затвора. Ови трошкови не урачуна-
вају се у трошкове кривичног поступка. 

Члан 30 
Кад је сведочење, вештачење, тумачење или 

увиђај вршен пред замољеним органом, о захтеву 
за накнаду трошкова односно за одређивање на-
граде одлучује тај орган. 

Ако орган који води кривични поступак није 
замољеном органу унапред доставио потребан износ 
за покриће трошкова, накнаду односно награду 
исплаћује замољени орган из својих предрачунских 
средстава, а орган који води поступак дужан је на 
захтев органа који је извршио исплату накнадити 
исплаћени износ. 

Ако су пред замоЈвеним органом сведоци, ве-
штаци или тумачи била лица у радном односу из 
члана 13 став 1 ове уредбе, овај орган дужан је да 
у потврди која ое издаје таквом лицу (члан 36 став 
2) назначи орган који води кривични поступак и 
да захтев за рефундацигју исплаћене накнаде лич-
ног дохотка или плате треба упутити том органу. 

Члан 31 
У поступку због кривичних дела за која се гони 

по приватној тужби, трошкове унаоред исплаћује, 
и то: 
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1) трошкове за тумачење окривљеном, за дово-
ђење окривљеног, као и трошкове за превоз окрив-
љеног ако их он тражи — приватни тужилац; 

2) трошкове за сведоке, вештаке, тумаче и уви-
ђај, као и за путне трошкове службених лица — 
лице које је предложило извођење тих доказа. 

Кад се у поступку због кривичних дела за која 
се гони по приватној тужби, по службеној дужно-
сти нареди предузимање радње која повлачи тро-
шкове, наложиће се странци у чијем се интересу 
предузима радња, да положи износ потребан за 
подмирење трошкова, а ако се радња предузима у 
интересу обеју странака, одредиће се да свака 
странка положи једну половину овог износа. 

Ако једна односно обе странке не положе од-
ређени износ по претходном ставу, трошкови за 
предузету радњу исплатиће се из предрачунских 
средстава органа који води кривични поступак, а 
наплатиће се доцније од лица која су дужна нак-
надити их по одредбама Законика о кривичном по-
ступку. 

Члан 32. 
У парничном поступку неће се позивати ради 

сведочења, вештачења или тумачења лица из чла-
на 13 став 1 ове уредбе пре него што странка по-
ложи одговарајући предујам на име трошкова. 

Члан 33 
У парничном поступку исплаћују се унапред 

из предрачунских средстава само трошкови пред-
виђени у члану 142 став 4 и у члану 164 Закона о 
парничном поступку. 

Члан 34 
Сви трошкови унапред исплаћени из ггредра-

чунских средстава уносе се у посебан попис тро-
шкова који се прилаже описима. 

Члан 35 
Сведоци, вештаци и тумачи могу тражити да 

им се унапред исплати потребан износ за путне 
трошкове, а вештаци — и за трошкове вештачења. 

У кривичном поступку по приватној тужби 
окривљени може тражити да му се унапред исплати 
потребан износ за путне трошкове. 

X РОКОВИ 
Члан 36 

Захтев за накнаду трошкова односно исплату 
награде подносе сведоци, вештаци и тумачи, као и 
лице које је помагало при вепггачењу (члан 22 став 
1), одмах по извршеном сведочењу, вештачењу илтГ 
тумачењу. 

Лицима из члана 13 став 1 ове уредбе издаће 
се без посебног захтева, одмах по завршеном све-
дочењу, вештачењу или тумачењу, потврда о вре-
мену које су провела вршећи те дужности. 

Захтев за накнаду путних трошкова службена 
лица подносе у року предвиђеном у прописима о 
путним трошковима за службена путовања. 

Установе или привредне организације које има-
ју право на накнаду трошкова, на награду за из-
вршено вештачење (члан 19) или на накнаду тро-
шкова за лечење окривљеног (члан 24), подносе за-
хтев у року од 15 дана од д̂ ана извршеног вешта-
чења односно отпуштања окривљеног из здрав-
ствено установе. 

Лица, установе или привредне организације 
који имају право на накнаду трошкова дужни су, 
по потреби, поднети и доказе којима се правдају 
учињени издаци. 

XI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О НАГРАДАМА СТАЛ-
НИХ СУДСКИХ ТУМАЧА 

Члан 37 
За превођење исправа или других писмена које 

врше на захтев појединаца или правних лица, стал-
ним судским тумачима припада награда према бро^ 
ју словних знакова преведеног текста. 

За 30.000 словних знакова преведеног текста 
награда износи 6.000 динара ако се преводи са 
стра-ног језика на један од југос лов епских језика, 
а 8.000 динара ако се преводи са једног од југосло-
венских језика на страни језик или са једног стра-
ног језика на други. 

Награда за превођење једне исправе или другог 
писмена не може бити нижа од ЗОО динара ако се 
преводи са страног на један од југословенских је-
зика, нити нижа од 500 динара ако се преводи са 
једног од југословен ских језика на страни језик 
или са једног страног језика на други. 

Као један словни знак рачуна се и празан про-
стор између појединих речи, 

ХИ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 38 

До доношења закона о ванпарничном поступку, 
закона о извршном поступку и закона о привред-
ним преступима, сходно ће се примењивати одред-
бе ове уредбе у погледу одређивања накнаде тро-
шкова сведоцима, вештацима, тумачима и другим 
лицима и награде вештацима и тумачима у тим по-
ступцима. 

Члан 30 
Ступањем на снагу ове уредбе престају да важе 

републички прописи о накнади трошкова сведо-
цима, вештацима и тумачима у кривичном поступ-
ку и прописи донети на основу тих прописа, као и 
други прописи који су у супротности са одредбама 
ове уредбе. 

Члан 40 
Секретару ат Савезног извршног већа за пра-

восудне послове може прописати висину награде за 
поједине врсте вештачења. 

Члан 41 
Упутства за спровођење ове уредбе доноси, по 

потреби, Секр-етари јат Савезног извршног већа за 
правосудне послове. 

Члан 42 
Ова уредба ступа на он агу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 294 
24 новембра 1959 године 

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

810. 

На оснвову члана 11 став 3 Закона о помоћи 
члановима породица чији су храниоци на обавезној 
војној служби („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/59 
и 48/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИ-
НЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИ-

ЦА ЧИЈИ СУ ХРАНИОЦИ НА ОБАВЕЗНОЈ 
ВОЈНОЈ СЛУЖБИ 

1. У Одлуци о одређивању висине новчане по-
моћи члановима породица чији су хра-нискци на оба-
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везној војној служби („Службени лист ФНРЈ", бр. 
19/59) у тачки I мењају се износи новчане помоћи, 
и то: 
1) под 1 износ од 4.500 замењује се износом од 5.200 
2) под 2 „ „ 4.000 „ 4.500 
3) под 3 „ „ 3.500 „ 3.800 
4) под 4 „ „ 2.500 „ „ „ „ 2.800 
5) под 5 „ „ 1.200 „ „ 1.400. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављиеа-
ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1 јануара 1960 године. 

Р. п. бр. 293 
24 новембра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпретседник, 
Мијалко Тодоровић, с, р. 

производа и услуга („Службени лист ФНРЈ", бр. 
21/57) у тачки I одељ-ак Б у грани 127 — Прехраи-
бена индустрија, текст редног броја 15 мења се и 
гласи: 

,Дб. Рибље брашно . . . . 1,20". 
2. Ова наредба ступа на снагу даном објављива-

ња у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиеаће се 
на послове увоза закључене од 1 јануара 1959 
године. 

П. бр. 1478 
5 новембра 1959 године 

Београд 
Замењује Претседник 

Комитета за спољну трговину 
Државни потсекр етар, 

др Владимир Велебит, с, р, 

813. 

811. 
На основу тачке IV Одлуке о каматним стопа-

ма на средства привредних орга.низација, на сред-
ства уложена код банке и на краткорочне кредите 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57, 26/58, 44/58 и 
48/58), савезни Државни секретар иј ат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ЗАТЕЗНИМ КАМАТАМА 

1. У Наредби о затезним каматама („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 5/57 та 11/58) у тачки I став 2 мења 
се и гласи: 

„Ако је банка (штедионица) из оправданих ра-
злога одобрила дужнику одлагање (про лонг аци ју) 
плаћања доспелог дуга (отплате, ануитета, остатка 
дуга), дужник неће на износ тога дуга плаћати бата-
ци (штедионици) затезну камату за време за које је 
одложено плаћање дуга." 

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

Бр. 08-25443/2 
28 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

812. 

На основу тачке 1 став 4 Одлуке о обрачунава-
вању разлике у ценама при увозу и извозу („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 6/58 и 23/58), у 
вези оа чланом 7 одељак I став А под а) тачка 3 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија и 
савезним Државним секретари ј атом за послове 
робног промета, Комитет за опољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА З А 
ОБРАЧУН АВ АЊЕ РАЗЛИКЕ У ЦЕНАМА ПРИ 
ИЗВОЗУ И УВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА И 

УСЛУГА 
1. У Наредби о коефициј ентима за обрачунава-

ње разлике у ценама при извозу и увозу одређених 

На основу члана 45 Уредбе о порезу на промет 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 
16/58 и 6/59), у вези са одредбама напомене 9 уз тар. 
бр. 97 дела А Тарифе пореза на промет („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/59, 21/59, 28/59, 31/59 и 45/59), 
савезни Државни секретари јат за послове финан-
сија прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА О НАПЛАТИ 
и КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ШПИРИТУ-

СА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 
1. У Упутству о наплати и контроли пореза на 

промет шпиритуса и алкохолних пића („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 21/54 и 4/55) одељак II мења се и 
гласи: 
,,П Специјална, пенушава и друга вештачка вина 

(тар. бр. 95) 
1) Специјалним винима сматрају се ова вина 

којима је додат алкохол, вински дестилат, шећер, 
укувана шира или друге материје које им одређују; 
врсту, као што су десертна, лидерска, аперитиви а, 
ароматизована и слична вина. У ову групу спадају 
и вештачка вина која немају специјални назив, а, 
справљена су уз употребу побројаних материја. 

Социјалним винима сматрају се и вина типа 
„бисер" којима је додат угљен-диоксид и укувана 
шира, ако притисак у боцама не прелази 11/г атмо^ 
сферу. У противном, сматрају се пенушавим вином. 

Специјална вина не могу имати више од 20°/о 
шећера, кити више од 20% алкохола. Ако имају 
више од 20% алкохола или више од 20% шећера, 
сматрају се вештачким јаким алкохолним пићем. 

2) Медицинским вином сматра се вино чије оу 
справљање и продаја регулисани прописима о апо-
текама и надзору над прометом лекова, без обзира 
на јачину, екстракти^ садржину и друге састојке,, 

3) Приликом производње с п е ц и ј а л них и воштана 
ких вина мора се поступити по одредбама тачке 
12 одељка I овог упутства. 

4) Пенушавим винима сматрају се сва природ-
на и вештачка пенушава вина у којима је дошло до 
поновног врења у боцама или им је додат угљен-
диоксид. Прописани износ пореза уплаћује се при 
стављању у промет, без одбијања уплаћено-г пореза 
на обично вино употребљено за израду пенушаво г 
вина." ш 

2. Одељак IV мења се и гласи: 
„IV Природно вино (тар. бр. 96) 

1) Природним ви,ном од грожђа сматра се вино 
које је производ алкохол нот врења шире од све-
жег грожђа племените ви-нове лозе. 
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Винска шира (кљук, мост, монгт) не сматра се 
вином и не подлежи порезу док траје врење. Али 
погле извршеног пописа произведених количина 
ви-на, а најдоцније до 20 новембра, винска шира 
сматраће се вином, без обзира да ли је процес врења 
до тог времена завршен или не. Ако се процес вре-
ња вештачким путем пресече (спречи) да би се про-
извод ставио у промет као безалкохолно пиће, неће 
се на такав производ наплатити порез и после из-
вршеног пописа, ако не садржи више од 1°/о алко-
хола. 

Вином на чији се промет плаћа порез по стопи 
која важи за природно вино сматрају се и прошек, 
суварак и слична природна десертна вина ггроизве-
дена од провенулог грожђа племените винове лозе, 
без обзира на јачину, ако се при преради и нези 
употребљава ју само оне матер ије које су по одно-
сним пр отписима дозвољене и ако алкохол који 
вино садржи потиче само од алкохола добивеног 
природним током врења, без додавања шпиритуса, 
дестилата, шећера или других материја поменутих 
у тачки 1 одељка II овог упутства. 

Вино не губи карактеристике природног вина 
ако је по одобрењу надлежног државног органа вр-
шено заслађивање шире или кљука због недовољне 
садржине шећера у грожђу услед рђаве године или 
услед последица болести винове лозе. 

2) Утврђивање произведених количина вина код 
индивидуалних произвођача врши се пописом. 

Попис произведених количина вива организује 
и врши орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија уз сарадњу органа 
управе општинског народног одбора у чијем је са-
ставу орган тржишне инспекције. Ако општински 
народни одбор нема довољан број тржишних ин-
спектора, може се обратити за помоћ среском на-
родном одбору. 

Попис произведених количина вина вршиће се 
чим се на подручју општине заврши врење вина, 
с тим да се у оним општинама у којима се берба 
грожђа због климатских услова вр-ши доцније, по-
пис произведених количина вина мора извршити 
најдоцније до 20 новембра. 

3) Пре вршења пописа, а на позив општинског 
народног одбора, индивидуални произвођачи ду-
жни су поднети пријаве о произведеним количина-
ма вина. Пријаве се могу поднети писмено или усме-
но најдоцније до дана почетка пописа. Пријаве се 
уносе у регистар произвођача са следећим подаци-
ма: а) породично и рођено име и кућни број прои-
звођача; б) број чланова домаћинства старијих од 
15 година; в) место и површина винограда и врста 
лозе (питома или хибридна); г) преостале количине 
старог вина; д) количине ноЕОпроизведеног вина; 
ђ) потпис произвођача. 

4) Ако се виноград и место сталног становања 
произвођача не налазе на подручју исте општине, 
пријава ће се поднети оном општинском народном 
одбору на чијем се подручју налазе просторије за 
производњу и чување вина (подрум). 

5) Општински народни одбор дужан је благо-
времено предузети потребне мере за орга-низацију 
и спровођење пописа. Ако је због већег броја прои-
звођача потребно образовање више група за врше-
ње пописа, свака група мора имати једног стручног 
службеника способног да изврши мерење количи-
не вина у бурадима. 

ОХ Попису произведених количина вина мора 
при-суствосвати произвођач или члан његовог дома-
ћинова старији од 18 година који је овлашћен да 
га заступа. 

7) Мерење произведених количина вина врши 
се бачвомером или рачунским путем према запре-

мини суда и ви-сини течности у њему. Ако су бурад 
баждарена, мерење се вр-ши на основу баждарске 
ознаке. 

8) Мерењем се имају обухватити све количине 
производ еног вина, без обзира на врсту и квалитет. 
Приликом мерења произведених количина, тржи-
шни инспектор односно други овлашћени службе-
ник народног одбора утврдиће на основу располо-
живих података да ли вино испуњава прописане 
услове за стављање у промет. Посебно ће се еви-
дентирати једне, а посебно д-руге количине вина. 

Ако се на основу расположивих података не 
може утврдити да вино испуњава прописане усло-
ве, тржишни инспектор узеће према односним про-
писима узорке и доставиће их овлашћеној лабора-
торији на анализу. Вино се не сме трошити ни про-
давати до добивања резултата анализе, а са њим ће 
се даље поступити према налазу лабораторије. 

9) У кратки записник о попису треба унети 
следеће податке: 

а) пород,ично и рођено име произвођача; 
б) бр-ој чланова домаћинства старијих од 15 го-

дина; 
в) преостала количина вина од ранијих берби 

на које је обрачунат порез на промет; 
г) преостала количина вина од ранијих берби 

које није способно за промет; 
д) количина новопроизведеног вина способног 

за промет; 
ђ) количина новопроизведеног вина које није 

способно за стављање у промет (хибридно, болесно 
итд.). 

Количине вина н оспособи ог за промет морају се 
држати у посебним судовима са озна-ком о количини 
и врсти вина у суду. 

Записник о попису саставља се у два примерка 
и п-отписују га произвођач односно њего-в заступник 
и службеници који су попис извршили. Један при-
мерак записника предаје се произвођачу, а други 
органу управе општинског народног одбора надле-
жном за послове финансија. Ако је произвођач не-
писмен, записник му се предаје у присуству двојице 
сведока који записник потписују. 

10) Пр-оизвођач може ставити приговор на за-
писник у року од 3 дана од дана састављања запи-
сника органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове финансија, који по то-ме до-
носи решење. Приговор се може поднети писмено 
или усмено. 

11) О-стали произвођачи вина: пољопривредна 
добра, сељачке радне задруге, задружне економије, 
опште земљорадничке задруге и пословни савези, 
виноград ар ске задруге, винарски подруми и специ-
јализова-на трговинска предузећа који се баве про-
И З Е О Д Њ О М вина — подносе при-јаву о произведеним 
количинама вина органу управе општинског народ-
ног одбора надлежном за послове финансија одмах 
п-о завршеној производњи. 

У пријави треба навести количине употр-ебљеног 
грожђа у килограмима и укупно произведене коли-
чине вина. Ако је произведеш) и вино које се по 
односним прописима н-е може ставити у промет, ове 
количине треба у пријави посебно навести. У том 
случају орган тржишне инспекције извр-шиће пре-
глед таквог вина и по извршеном прегледу налаз 
приложити пријави. 

Сељачке радне задруге и виноградар-ске задру-
ге које производе вино од грожђа преузетог од сво-
јих чланова, навешће у пријави и број чланова до-
маћи-нстава учлањених у задрузи старијих од 15 го-
дина. 

12) По завршеном мерењу производених коли-
чина вина орган у-праве општинског народног одбо-
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ра надлежан за послове финансија унеће податке 
из записника о попису у посебну књигу произво-
ђача вина. Ова књига мора садржати потребне ру-
брике за све податке из записника, затим за подат-
ке о обрачуну и задужењу порезом и податке о про-
даји и плаћању пореза на промет. 

13) Члановима дом аћин става индивидуалних 
произвођача који имају право на потрошњу вина 
без плаћања пореза на промет сматрају се, у 
смислу овог упутства сва лица која стално бора-
ве у домаћи,нству, без обзира на степен сродства. 
Као чланови домаћинства сматрају се и лица која 
иначе стално бораве у домаћинству а налазе се на 
отслужењу војног рока, школовању или на при-
вред еном ра!ду у другом месту. 

14) Власници и сувласници винограда и члано-
ви њихових домаћинстава који се баве и другим 
занимањем а не само земљорадњом, имају право на 
потрошњу у домаћинству вина и ракије без плаћа-
ња пореза, ако виноград или воћњак обрађују са-
ми или помоћу чланова свог домаћинова. Ово пра-
во имају и они власници и сувласници који се ре-
довно не баве пољопривредом, а који обрађују у 
својој режији виноград помоћу туђе радне снаге. 
Власницима и сувласницима винограда из овог ста-
ва могу се одредити мање количине вина и ракије 
по члану домаћинства од оних које се одређују 
оним индивидуалним произвођачима који се стал-
но баве пољоатривредом, !али не мање од минимума 
одређеног у напомени 4 уз тар. бр. 97 Тарифе. 

У случајевима наведеним у овој тачки, под чла-
ном домаћинства подразумевају се само они чла-
нови породице који живе у истом домаћинову са 
власником или сувлаониксхм винограда. 

15) Наполичари и закупци који обрађују ви-
ноград само помоћу чланова свог домаћинства, сма-
трају се произвођачима и имају права на потро-
шњу одговарајућим количина вина без плаћања по-
реза, док власници винограда у овом случају нема-
ју то право. 

16) Произ вођ анима природног прошека одобри-
ће ,се за потрошњу у дом аћин ству без плаћања по-
реза 1/5 од прописане количине обичног вина. Ако 
произвођач има и обично вино и прошек, може за 
потрошњу у домаћинову задржати обе врсте вина, 
с тим да се свани литар прошека обрачуна као 5 
литара обичног вина. 

17) Сељачке радне задруге и виноградароке за-
друге које прерађују грожђе примљено од својих 
чланова дужне су приликом подношења пријаве о 
произведеним количинама вина поднети у два при-
мерка и списак чланова домаћинстава својих задру-
гара, и то чланова старијих од 15 година. По извр-
шеном провераван^ списка, један оверен примерак 
враћа се задрузи и по њему се врши издавање вина 
задругарима за потрошњу у домаћинову без пла-
ћања пореза. Овим члановима не могу се посебно 
одобравати количине вина произзедене у приватном 
газдинству. За тачност поднетих података одгов-ор-
на је задруга. 

18) Забрањено је стављати у промет вино пре 
извршеног мерења произведених количина. 

По извршеном мерењу, а пре обрачунавања по-
реза, вино се може стављати у промет само уз-
претходну пријаву органу управе општинског на-
родног одбора надлежном за послове финан-сија. 

19) Обрачунавање произведених количина вина 
и задужење порезом на промет врши се по изврше-
ном попису вина на подручју односног општинског 
народног одбора, а мора се завршити најдоцније до 
краја децембра. , 

20) Обрачунавање и задужење порезом на про-
мет врши орган управе општи-нског народног одбо-
ра надлежан за послове финансија на тај начин 

што од укупно произведених количина природног 
врта способног за стављање у промет одбије: 

а) на име кала (талога) при првом претапању и 
растура до краја производне године — 6%; 

б) количине одобрене за потрошњу у домаћин-
с к у без плаћања пореза. 

На преостале количине вина у литрима прои-
звођач се задужује порезом по прописаној пореској 
стопи. 

По извршеном обрачунавају одбиће се од укуп-
ног задужења порез плаћен на количине вина које 
је произвођач ставио у промет од дана пописа до 
обрачуна. Амо је приликом пописа затечено код 
произвођача и вино из ранијих берби на чији про-
мет није платио порез, задужење ће се повећати 
износом пореза и на ове количине. . 

Подаци о извршеном обрачуну пореза уносе се 
у одређене рубрике књиге произвођача и произво-
ђач се о томе писмено обавештава. 

Употреба у домаћинству вина које није способно 
за промет регулисана је посебним прописима. 

Приговор на извршени обрачун и задужење по-
резом произвођач може поднети у року од 15 дана 
од дана саопштења. 

21) Произв одене количине вина за које је при-
ликом пописа утврђено да по одредбама Закона о 
вршу не испуњавају услове за стављање у промет, 
уносе се у посебне рубрике књиге произвођача са 
назначењем да ли је то вино хибридно, слабо или 
болесно. Ове количине морају се држати у посеб-
ним судовима са ознаком вр-сте и количине вина. 

Произвођач може овим количинама располагао 
само према одредбама Закона о вину односно про-
писа за извршење тога закона, о чему води надзор 
орган надлежан за послове винарске инспекције. 

Све настале промене у погледу тог вина (прода-
ја, денатурисање, употреба у домаћинску, одузи-
мање) произвођач је дужан пријавити и навести 
услед чега су настале. Ове промене морају се еви-
дентирати у књизи произвођача. 

Спорне количине в(р4на, за које извештај о извр-
шеној анализи није приспео до дана обрачуна, по-
себно се исказују, с тим да се за те количине може 
извршити обрачун по пријему резултата анализе. 

Оне количине вина неспособног за промет за 
које произвођач нема доказа о продаји, денатури-
сању, одузимању и сл., а које се приликом контро-
ле не нађу код произвођача, сматраће се да су 
стављене у промет и на њих ће се обрачунати и на-
платити порез. Наплата пореза не отклања одго-
ворност по посебним пропи-сима. 

22) Ако произвођач и после завршеног пописа 
произведе још вина способног за промет (прошек, су-
варак и сл.) или носпособиог за промет (комињак, 
петијот и сл.), дужан је поднети пријаву и о тим 
производеним количинама. Ове ће се количине та-
кође евидентирати у књизи произвођача и изврши-
ће се накнадно задужење порезом ако је вино под-
ложно порезу. 

Произвођач који приликом пописа или накнад-
не производње не пријави све производ ене количи-
не вина, одговоран је по Кривичном законику за 
дело пореске утаје. Поред тога, обавезан је да пла-
ти порез и на те количине. 

23) Произвођачи вина из тачке 11 овог одељка 
дужни су пријављене односно пр-оизведене количи-
не вина способног за промет про књижити у свом ма-
теријалном књиговодству (мајчинској књизи). 
Произв ед ен е количине вина за које је налазом ор-
гана надлежног за послове винарске инспекције 
или аш ал из ом овлашћене лабораторије утврђено да 
нису способне за промет, водиће се одвојено у ма-
гацински^ књизи и држаће се у засебним суд ^ та 
са ознаком врсте и количине вина. Утрошак ових 
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количина мора се документовати. Орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове 
финансија провериће да ли су произведене коли-
чине исправно унете у књиге. 

24) Индивидуални произвођачи вина плаћају 
порез на промет, по правилу, приликом продаје 
вина. Ови произвођачи обавезни су сваку продају 
пријавити органу управе општинског народног од-
бора надлежном за послове финансија ради обра-
чунавања и уплаћивања пореза. 

Ако откуп вина врше задруге или друге при-
вредне организације које се баве прометом алко-
холних пића, а које су овлашћене да врше откуп, 
порез на промет плаћају ове задруге односно при-
вредне организације при откупу ако порез на про-
мет није пре тога плаћен. Вино се не може отпре-
мити пре уплаћивања пореза. Уплаћеним износима 
пореза раздужује се произвођач у књизи произво-
ђач? 

За оне количине вина које произвођач из свог 
подрума продаје непосредно потрошачима, он ће 
пријаву подносити и порез плаћати крајем сваког 
месеца за укупно продате количине у току тог ме-
сеца. 

25) Изузетно од одредаба претходне тачке, ако 
орган управе општинског народног одбора надле-
жан за послове финансија, у сагласности са орга-
ном управе надлежним за послове робног промета, 
утврди да се продаја вина не врши равномерно 
према условима тржишта и да се произвођачи уздр-
жавају од продаје, може одредити да се задужени 
износ пореза у одређеним износима (ратама) упла-
ћује крајем сваког тромесечја, без обзира на реа-
лизацију. У том случају одређени изно-си задуже-
ног пореза треба да одговарају нормалном промету 
у односним тромесечним периодима Плаћање по-
реза у одређеним износима може се увести у току 
године, али се онда до краја производне године не 
може поново прелазити на наплату по реализацији. 
У случају наплате задуженог пореза одређеним из-
носима, произвођач се разрешава обавезе пријављи-
вања сваке продаје, а задругама и привредним ор-
ганизацијама издаваће ортан управе општинског 
народног одбора надлежан за послове финансија 
приликом откупа потврду да је порез на промет 
плаћен од стране произвођача и да је садржан у 
продајној цени. 

Ослобођење од плаћања пореза на вино наме-
њено за потрошњу у домаћинову произвођача ва-
жи само ако се те количине вина стварно и утроше 
у домаћинову. Ако се те количине у целини или 
делимично ставе у промет, произвођач је дужан 
продају пријавити и платити одговарајући износ 
пореза. Неутрошене количине вина одобрене за по-
трошњу у домаћинству без плаћања пореза у једној 
години, не могу се преносити у следећу производну 
годину за потрошњу у тој години без плаћања по-
реза на промет. 

26) Произвођачи вина из тачке 11 овог одељка 
плаћају порез на промет у одређеним роковима 
приликом реализације, на основу пријаве банци о 
извршеном промету, односно приликом месечног 
обрачуна о утрошку вина за производњу других 
производа (специјал них, десертних и вештачких 
вина). 

Ови су произвођачи обавезни у материјалном 
књиговодству водити тачну евиденцију о произваде-
ним, продатим и утрошеним количинама вина, која се 
мор I слагати са стањем у подруму. Нај мање један-
пут годишње (приликом инвентарисања) ови прои-
звођачи дужни су сравнити стање по књигама са 
стварним стањем у подруму ради дефини товног 
обрачунавања и уплаћивања пореза. На име кала и 
растура признаје се стварни растур неопходан при 
преради и нези вина, под условом да се на посеб-

ном конту за сваки поједини случај евидентира. 
Ако се приликом инвентарисања покаже мањак 
према стању по књигама, мора се обрачунати и 
уплатити одговарајући износ пореза. 

Ако се у току године извесне количине вина 
покваре и постану неподесне за потрошњу, и та се 
чињеница утврди налазом органа надлежног за по-
слове винарске инспекције односно овлашћене ла-
бораторија или се због свог слабог квалитета упо-
требе за производњу дестилата, ове ће се количине 
на основу одговарајућег документа извести из еви-
денције вина способног за потрошњу и унети у по-
себну евиденцију, пошто се издвоје у судове са 
ознаком врсте тог вина. 

Производња дестилата мора се пријавити орга-
ну управе општинског народног одбора надлежном 
за послове- финансија и по завршеној производњи 
морају се унети производ ене количине дестилата у 
магацинску књигу на страну пријема. Ако се дести-
лат производи од вина сопствене производње, неће 
се платити порез на вино узето за производњу де-
стилата, него ће се платити порез на промет дести-
лата по стопи одређеној за дестилат. 

Произвођачи вина из ове тачке не смеју у истим 
просторијама са вином сопствене производње држа-
ти и вино на чији је промет плаћен порез. О таквом 
вину мора се водити посебна евиденција и свако 
уношење таквог вина у подрум мора бити доказано 
фактуром добављача, са клаузулом о плаћеном по-
резу на промет. Ако се при преради и нези таквог 
вина меш'а и вино сопствене производње, мора се 
на изузете количине вина сопствене производње 
претходно платити порез. 

Изузетно од одредаба претходног става орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија може одобрити задругама које 
се поред производње вина од откупљеног грожђа 
баве и откупом вина од индивидуалних произвођа-
ча, а које немају одвојене подрумске просторије за 
држање вина на које је плаћен порез на промет, 
да могу држати такво вино у истим просторијама 
али у засебним судовима, под условом да о вину 
на које је плаћен порез воде посебну евиденцију. 
Одобрење ће се дати кад се надлежни орган прет-
ходно увери да постоји могућност смештања вина 
и да задруге својом организацијом књиговодства и 
евиденције, као и уредним пословањем, омогућавају 
правилну примену ових одредаба. У таквим случа-
јевима треба водити нарочито рачуна о калу и ра-
стуру вина сопствене производње. 

27) Остали произвођачи вина од купљених или 
ма по коме основу набављених сировина дужни су 
поднети пријаву органу управе општинског народ-
ног одбора надлежном за послове финансија одмах 
по завршеној производњи вина, а најдоцније до 20 
новембра. По поднетој пријави извршиће се мере-
ње произведеш^ количина вина и од њих ће се од-
бити 5% на име талога по првом претакању и 1% 
на име растура, а за остатак ће се издати налог за 
уплаћивање пореза у року од 10 дана од дана при-
јема налога. Ови се произвођачи неће уводити у 
књигу произвођача. 

28) Привредне организације које су по одно-
сним прописима овлашћене да од произвођача на-
бављају вино неспособно за потрошњу (хибридно, 
индустриско и болесно вино) ради прераде у дести-
лат, морају производњу дестилата пријавити орга-
ну управе општинског народног одбора надлежном 
за послове финансија у месту производње дестила-
та. По завршеној производњи службеник финали-
сти1 органа утврдиће тачне количине произведеног 
дестилата и обрачунаће порез на промет ако се не 
ради о произвођачима из тачке 11 овог одељка ЈС̂АМ 
плаћају порез по реализацији. 
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29) Ако се за производњу дестилата употреби 
вино на чији је промет плаћен порез, признаће се 
плаћени порез на вино приликом обрачунаеања 
пореза на произведени дестилат. Привредна орга-
низација дужна је производњу дестилата пријавити 
органу управе општинског народног одбора надле-
жном за послове финансија у месту производње. 
У пријави се морају тачно навести количине вина 
намењеног за дестилацију и уз пријаву се мора 
приложити доказ о плаћеном порезу на то вино од 
стране произвођача односно од купца, према томе 
од кога је вино набављено. Пошто провери доказе 
о плаћеном порезу на то вино, финансисгси орган 
одобриће производњу дестилата, по могућству у 
присуству службеника финансиског органа. По за-
вршетку производње ће се утврдити тачно произ-
ведене количине дестилата и на њих обрачунати 
порез по одговарајућој стопи, пошто се службеник 
увери да количине произведеш^ дестилата одгова-
рају количинама употребљеног вина, (алкохолна са-
држина дестилата у ХЛП треба да одговара алкохол-
но^ садржини вина у малиганима умањеној за око 
1,2% губитка у ал походној садржини при дестила-
ци/ји). При обрачунавању пореза признаће се износ 
плаћеног пореза на вино, с тим што се разлика има 
одмах уплатити, а у случају негативне разлике — 
произвођач има право на повраћај. О обрачунава-
њу пореза саставља се записник у два примерка, 
од којих се један предаје произвођачу а други фи-
нансиском органу. 

30) Ако се вино за које је индивидуални произ-
вођач задужен порезом поквари тако да постане 
непогодно за пиће и за прераду, произвођач ће при-
јавити те количине вина органу надлежном за по-
слове винарске инспекције. Ако се налазом овог 
органа или анализом овлашћене лабораторије утвр-
ди да је вино неспособно за промет и прераду, извр-
шиће се у књизи произвођача отпис одговарајућег 
износа пореза. Са таквим вином поступиће се пре-
ма односним одредбама Зако-на о вину. 

Ако вино буде уништено код произвођача услед 
више силе или других узрока које произвођач није 
могао спречити, и то се на основу благовремене при-
јаве произвођача несумњиво утврди, извршиће се 
отпис одговарајућег износа пореза у књизи произ-
вођача, на основу решења органа управе општин-
ског народног одбора надлежног за послове фи-
нансија. 

31) Произвођач вина који има подрум у месту 
становања, а виноград на ^подручју друге општине, 
може преносити грожђе односно ширу из виногра-
да у подрум у месту становања, с тим да и пријаву 
о производњи вина поднесе надлежном органу оп-
штине у којој станује. Међутим, ако се подрум у 
коме се врши производња вина налази у винограду, 
пријаву ће поднети надлежном органу општине у 
којој му је виноград и подрум. 

32) Произвођач има право да прегледа обрачун 
и задужење порезом по књизи произвођача и да 
тражи да се изврше евентуалне исправке на осно-
ву докумената које има код себе или који се нала-
зе у књизи. 

33) Као производна година сматра се време од 
пописа вина једне године до пописа следеће године. 

34) Пре почетка нове бербе орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове фи-
нансија закључиће књигу произвођача и извршиће 
код индивидуалних произвођача преглед преоста-
лих количина вина од грожђа из раније бербе и 
сравниће стање са стањем по књизи произвођача, 
ради преноса у следећу производну годину. 

Ако се том приликом затекну код произвођача 
количине вина које нису биле пријављене и уве-
дене у књигу произвођача, узеће се и ове количине 
у обзир приликом следећег пописа, и поред тога 

против произвођача пов-ешће се поступак за поре-
ску угнају. 

Ако се порез на промет наплаћује по реализа-
цији, количине вина преостале из ранијих берби 
узимају се у обзир приликом обрачунавања пореза 
за нову производну годину и за те количине се по-
већава задужење порезом. Међутим, ако се порез 
наплаћује крајем сваког тромесечја у одређеним 
износима (тачка 25 овог одељка), вино преостало из 
ранијих година не узима се у обзир приликом за-
дужења, с тим да је произвођач дужан укупан по-
рез по задужењу из протекле производне године 
уплатити најдоцније до краја децембра. 

35) Ако индивидуални произвођач вина не у-
плати одређене износе пореза на крају тромесечја 
(тачка 25 овог одељка), приступиће се принудној 
наплати пореза по прописима који важе за при-
нудну наплату, узимајући у попис у првом реду 
одговарајуће количине вина." 

3. У одељку V досадашње тач. 6 до 28 замењују 
се новим тач. 6 до 18, које гласе: 

„6) Сви и-ндивидуални произвођачи природне 
ракије и других дестилата на чији се промет плаћа 
порез по стопи која важи за природну ракију, без 
обзира на сировине од којих се ракија и ти дести-
лата производе, дужни су пре почетка производње 
поднети пријаву органу управе општинског народ-
ног одбора надлежном за послове финансија. При-
јава мора садржати: а) породично и рођено име и 
кућни број произвођача; б) број чланова домаћин-
о в а старијих од 18 година; в) место и дан произ-
водње; г.) врсту и количину сировина (комине); д) 
породично и рођено име и место боравка сопстве-
ника казана и ђ) потпис произвођача. Пријаве се 
уносе у регистар произвођача ракије и могу се под-
нети и усмено. Финансиски орган ће, по могућству, 
преко одређеног службеника проверити количине 
комине и присуствовати производњи. 

По завршеној производњи службеник финан-
сиског органа утврдиће тачно количину и јачину 
произведене ракије (у литрима и хектолитарским 
степенима). Мерењу мора присуствовати произво-
ђач или члан његовог домаћинства старији од 18 
година, односно друго овлашћено лице. Ако про-
извођач, члан домаћинство или друго овлашћено 
лице нису присутни, мерење ће се извршити у при-
суству два грађанина, који ће Записник потписати. 

7) Сопственици већих казана за производњу ра-
кије који ове изнајмљују другим лицима треба да 
ое, по могућности, снабдеју баждареним збирним су-
довима у које тече ракија из хладника. Цев (спој) 
између хладника и збирног суда треба да буде по-
дешена за пломбиране или печаћење, а исто тако 
и отвор збирног суда, како би се онемогућиле отва-
рање самог збирног суда и одвођење ракије ван 
њега. На тај начин биће обезбеђена правилна на-
плата пореза на све произведене количине, а обра-
чунавање пореза ће се вршити кад се збирни суд 
напуни или производња заврши. За производњу 
винског дестилата употреба збирног суда је оба-
везна. 

8) Ако је температура у тренутку мерења ко-
личине произведем ракије знатно виша или нижа 
од нормалне (+120 Реомирових или 4-15° Целзију-
сових), потребно је да се измерена привидна запре-
мина (волумен) поправи помоћу редукционих та-
блица и пронађе права запремина. 

Јачина ракије односно пореска основица (хек-
толитарски степен) може се утврдити само мере-
њем помоћу алкохолометра, с тим што се привидна 
јачина утврђена на алкохолометру, помоћу редук-
ционих'таблица, доведе на праву јачину при нор-
малној температура! од +120 Реомирових или 4-15 
Целзгпусових. Само на овај начин утврђена права 
јачина и количина хектолитарских степени може 
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служити за пореску основицу. Ако алкохолометар 
има поделу према Целзијусовој скали, а редукци-
оне таблице су израђене за температуру по Реоми-
ровој скали, треба прво претворити Целзијусове 
степене у Реомирове, множећи их са 4/5 (100° Цел-
зијусових = 80° Реомирових). Например: 

4 100 
4- 25°Ц X — — = 20°Р 

5 5 

Обрнуто, ако Реомирове степене треба прерачунати 
у Целзијусове, треба их множити са 5/4. Например: 

5 75 
4- 15°Р X — = = 19СЦ 

4 4 

Један степен јачине претставља 10 см8 (стоти 
део литра) чистог алкохола, а један хектолитарски 
степен (хл°) састоји се од 1000 кубних сантиметара 
(1 кубни дециметар) односно 1 литра чистог алко-
хола. Например: 1 литар ракије од 25% јачине са-
држи 250 см3 чистог алкохола односно 0.25 хл°. 
Према томе, 100 литара ракије од 25% јачине са-
држи 25 хл° (25 литара) алкохола и 75 литара воде, 
а 560 литара такве ракије садржавало би 140 (тј. 
560X25%) литара алкохола и 420 литара воде. 

Само у изузетним случајевима, кад се алкохо-
лометар не може набавити, може се за обрачуна-
вање пореза узети као просечна јачина меке ракије 
25%, а љуте 40%. Али се и у тим случајевима волу-
мен (запремина) ракије мора што тачније утврдити. 
У записнику о мерењу ракије мора се назначити 
да ли је јачина утврђена алкохолометром или је 
као основ за обрачунавање узета просечна јачина. 
Кад се мерење ракије врши у време кад темпера-
тура знатније отступа од просечне, и ако се при томе 
разлика у температури не узме у обзир, то може 
довести до великих разлика у хл°, нарочито ако 
се због недостатка алкохолометра узме као основ 
просечна јачина, те ће се појавити велике разлике 
између произведених и отуђених количина ракије. 
Например: ако алкохолометар показује 45% јачине, 
ово преставља праву јачину ракије само ако је 
у време мерења температура нормална, тј. 4- 12°Р 
или +150 Ц. Међутим, ако у време мерења темпе-
ратура износи 4- 25°Р, прочитаних 45% јачине на 
алкохолометру претставља праву јачину од 38,6%, 
а кад би температура 'износила —5°Р, права јачина 
износила би 52,99%. Разлика у запремини (волумену) 
на температури од 4- 25°Р у односу на нормалну тем-
пературу од +120Р износи —1,2 литра од сваких 
100 литара, а при температури од — 5°Р та разлика 
износи 4-1,2 литра од сваких 100 литара. Према томе, 
ако ракија од 45% праве јачине на нормалној тем-
ператури има запремину од 1000 литара односно од 
450 хл°, иста та количина ракије н̂ а температури 
од 4-25°Р има запремину од 1012 литара, а на тем-
пера тури од —5°Р има 985 литара (јер се ^алкохол 
на топлоти шири, а на хладноћи скупља). 

9) Утврђивање произведене количине и јачине 
ракије врши се записнички. Записник се саставља 
у два примерка, од којих се један оставља произ-
вођачу, а други се предаје органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове финан-
сија и прилаже књизи произвођача ракије. Запи-
сник потписују произвођач односно његов заступ-
ник и службеници који су мерење извршили. Про-
извођач може у року од 8 дана од дана састављања 
записника ставити приговор на записник органу 
управе општинског народног одбора надлежном за 
послове финансија. Приговор се може ставити пи-
смено или усмено. 

10) Остали произвођачи ракије набројани у тач-
ки 11 одељка IV овог упутства дужни су по завр-
шеној производњи ракије поднети органу управе 

општинског народног одбора надлежном за послове 
финансија пријаву о врсти и количини употребљене 
комике у литрима и произведеним количинама ра-
кије у литрима и хектолитарским степенима. Фи-
нансиски орган провериће да ли су ови произвођа-
чи правилно унели произведене количине ракије у 
матери јално књиговодство (магацинску књигу). 

11) Забрањено је стављати ракију у промет пре 
извршеног мерења произведених количина. 

12) На основу података из записника о попису 
ракије орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија врши попуњавање 
књиге произвођача ракије. Ова књига мора садр-
жати посебне рубрике за све податке из записника, 
затим податке о обрачунавању и задужењу поре-
зом, као и податке о продаји ракије и плаћању по-
реза на промет. 

Том приликом уносе се у посебне рубрике и 
количине ракије које произвођач према броју чла-

н о в а домаћинова старијих од 18 година има право 
да потроши у домаћинству без плаћања пореза на 
промет. Међутим, ако произвођач прода и ове ко-
личине, дужан је платити одговарајући износ по-
реза. 

У погледу одобравања количина ракије за по-
трошњу у домаћинству важе одредбе тач. 13 до 18 
одељка IV овог упутства. 

Ако један исти произвођач производи ракију 
више пута у току једне производне године, обра-
чунаће му се одговарајуће количине ракије за по-
трошњу у домаћинству приликом прве производње. 
Приликом доцнијих производњи обрачунаће му се 
само разлика ако при првој производњи није било 
довољно ракије да се обезбеди количина одобрена 
за домаћу потрошњу. 

13) У року од 15 дана од дана мерења количина 
ракије произведених код индивидуалних произво-
ђача, орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија извршиће обрачу-
навање произведених количина ракије и задужење 
порезом на промет. 

Обрачунавање ће се вршити на тај начин што 
ће се од укупно произведених количина ракије 
утврђених пописом одбити: 

1) за кало и растур — 2%; 
2) одобрене количине з'а потрошњу у домаћин-

о в у произвођача. 
За преостале количине ракије произвођач ће 

се задужити порезом на промет по одређеној стопи. 
Ако је произвођач од дана пописа до обрачуна-

вања продао извесне количине ракије и платио по-
рез на промет, износ плаћеног пореза одбиће се од 
укупног задужења по извршеном обрачуну. 

Пошто се производња ракије може вршити не-
колико пута у току једне производне године, према 
времену сазревања појединих сировина, обрачуна-
вање прешаве дених количина и задужење порезом 
на промет вршиће се приликом сваке производње. 
Подаци о обрачуну пореза на промет унеће се у 
књигу произвођача ракије, такође приликом сваке 
производње, с тим што ће се после сваког обрачу-
навања салдирати укупно задужење за једну про-
изводну годину. 

О извршеном обрачунавању и задужењу поре-
зом на промет произвођач се писмено обавештава. 
Приговор на извршени обрачун и задужење поре-
зом произвођач може поднети у року од 15 дана 
од дана саопштења. 

14) Сопственик ракијског казана који произво-
ди ракију за друга лица уз накнаду у новцу или 
у натури (ушур), дужан је органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове фи-
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нансија у месту производње ракије поднети пријаву 
у којој ће навести лица којима је ракију произвео 
и колико је ракије примио на име ушура. Ако про-
изводња ракије у истој општини траје дуже вре-
мена, пријаву је дужан поднети у року од 5 дана 
по истеку сваког месеца. Орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове финансија 
водиће у том случају за ове соггственике рајнских 
казана посебну евиденцију у коју ће се уносити 
количине ракије примљене на име ушура. Тачност 
при јављених количина провераваће се према при-
јавама произвођача за чији је рачун вршена про-
изводња. 

Обрачунаеање пореза на количине ракије прим-
љене на име ^ушура вршиће се сваког месеца. При-
ликом сваког обрачунавања издаће се сопственику 
ракискот казана налог за уплату пореза у року 
од 10 дана од дана пријема налога. 

15) У погледу настанка пореске обавезе и на-
чина плаћања пореза на промет ракије, за индиви-
дуалне произвођаче важе одредбе тач. 24 и 25, а 
за остале произвођаче одредбе тач. 26 и 27 одељка 
IV овог упутства. 

16) Одредбе тачке 30 став 2 и тач. 31 и 32 одељ-
ка IV овог упутства примењиваће се сходно и на 
ракију. 

17) Као производна година за ракију рачуна се 
време од 1 марта једне до краја фебруара следеће 
године. 

Кад произвођач поднесе прву пријаву за про-
изводњу ракије у новој производној години, орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија закључиће за тог произвођача 
обрачун за протеклу производну годину и утврдиће 
да ли су, према закључку књига, остале код про-
извођача количине непродате или неутрошене ра-
кије на чији промет није плаћен порез. Пре почетка 
нове производње треба код произвођача проверити 
да ли се стварно стање ракије у подруму слаже 
са стањем по књизи произвођача. Ако се код про-
извођача ракије нађу веће количине ракије него 
што износи стање по књигама, произвођач ће се за 
следећу производну годину задужити порезом пре-
ма стању утврђеном у подруму. Ако је стање ра-
кије веће према закључку књиге произвођача, он 
ће се задужити према стању по књигама. Неутро-
шене количине ракије одобрене за потрошњу - у 
домаћинову без плаћања пореза у једној години, 
не могу се преносити у следећу производну годину 
ради утрошка у домаћинству без плаћања пореза 
у тој години. 

Ако је на подручју општине уведено плаћање 
пореза у одређеним износима крајем оваког троме-
сечја, у нову производну годину преносе се само 
неисплаћени односно недоспели износи пореза и 
ови се износи додају задужењу порезом према но-
вом обрачуну. 

18) Ако произвођачи ракије не уплате порез у 
одређеном року, примениће се одредбе тачке 3-5 
одељка IV овог упутства." 

4. У одељку VI став 1 замењује се са два нова 
става, који гласе: 

„Трговинска и угоститељска предузећа и радње, 
задружне продавнице, продавнице про извођачких 
опганизација, као и сва друга лица, установе и ор-
ганизације који се баве продајом и течењем алко-
холних пића на мало обавезни оу водити у свом 
редовном кгоиговолетву или у посебној књизи тачне 
податке о дневном промету вина, ракије и осталих 
алкохолних пића. Набавка и продаја мора се сва-
кодневно евидентирати и стање по књигама мора 
се слагати са стањем у подруму. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове финансрца вршиће повремену 
контролу код наведених обвезника." 

Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4. 

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

Бр. 12-26536/1 
28 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

814. 

На основу члана 48 Уредбе о књиговодству 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/55) и члана 34 став 1 Закона о савезним 
органима управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
13/56), савезни Државни секретару ат за послове 
финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УПУТСТВА О 
СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА (ИНВЕНТАРИСАЊА) 

КОД ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. У Упутству о спровођењу пописа (инвента-
рисања) код привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/56) у тачки I став 1, после речи: 
„Државни осигуравају^ завод" ставља се запета 
и додају речи: „пословна удружења, као и друге 
организације и установе које по начелима прив-
редног пословања редовно и трајно остварују до-
ходак, ако савезним прописима није одређен посе-
бан начин њиховог финансирања" 

2. У тачки I после става 1 додаје се пет нових 
ставова, који гласе: 

„Привредна организација врши попис средстава 
и извора тих средстава код својих погонских и по-
словних јединица у земљи и иностранству и при-
лаже податке о том попису код погонских и 
пословних јединица са самосталним обрачуном 
њиховом завршном рачуну. 

Од мара л ишта чији су оснивачи привредне 
и друге организације и установе које по начелима 
привредног пословања редовно и трајно остварују 
доходак, врше попис по одредбама овог упутства 
и достављају податке о том попису свом оснивачу, 
КОЈИ их прилаже свом завршном рачуну. 

Одмаралишта и друге организационе јединице 
чији Је оснивач синдикат или друга организациј-а 
која не послује по начелима привредног рачуна, 
врши попис по одредбама овог упутства и доставља 
податке о том попису Служби друштвеног књиго-
водства у банци код које се в-оди њихов жиро 
рачун. 

Предузећа у изградњи врше попис по одредбама 
овог упутства и предају елаборат о попису инве-
ститор у. 

Права и дужности који су овим упутством дати 
радничком савету врше највиши органи управљања 
у привредним и другим организацијама из прет-
ходних ставова ове тачке које немају раднички 
савет." 

Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 7 и 8. 
3. У тачки IV став 1 после речи: „за промет 

житарица" ставља се запета и додају речи: „земл,о-
радничке задруге, пољопривредна добра". 

У ставу 2 речи: „своју робу" замењују се ре-
чима: ,,сву'робу из класе 6", а на крају истог става 
речи: ,,и то последњег дана сваког тромесечја." за-
мењују се речима: ,,и то према стању на последњи 
дан сваког тромесечја.". 
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4. У тачки V после става 2 додају се четири 
нова става, који гласе: 

„Привредне организације са великим бројем 
артикала, које имају организовану службу конти-
нуираног инвентарисања по члану 5 став 2 Уредбе 
о књиговодству привредних организација, нису ду-
жне на крају године вришти натурални попис ма-
теријалних вредности (ситног инвентара, сировина, 
материјала и готових производа) у смислу одредаба 
овог упутства, ако је та служба најмање једанпут 
у току године извршила контролу и натурални 
попис ових средстава и ако су сви утврђени мањ-
кови и вишкови расправљени од стране органа 
управљања привредне организације у смислу одре-
даба овог упутства. На основу података о изврше-
ном континуираном инвентарисању привредна ор-
ганизација дужна је на крају године израдити 
елаборат о попису ових средстава, а остала средства 
и изворе тих средстава дужна је пописати по одред-
бама овог упутства. 

При попису теретних кола (теретног колског 
парка), железничка транспортиа предузећа узимају 
као стварно стање ових кола стање утврђено према 
оперативној евиденцији о инвестиционом одржа-
вању тих кола у току протеклог периода од 4 го-
дине. Ако су нека кола у том периоду више пута 
евидентирана у оперативан ој евиденцији о инвести-
ционом одржавању или су после евидентирања у 
тој евиденцији расходована у том периоду, прили-
ком инвентарисања треба извршити потребне 
исправке и утврдити стварно стање тих кола. При 
томе треба узети у обзир и промене настале услед 
набавки или отуђења кола у том периоду. 

Стање теретних кола утврђено по претходном 
ставу, упоређује се са стањем исказаним у књито-
водству предузећа. Стање утврђено по претходном 
ставу и стање исказано у књиговодству предузећа 
уноси се у пописне листе у којима се показује и 
разлика између тих стања по количини и по вред-
ности Ако се на тај начин утврди разлика између 
стања показаног у књиговодству предузећа и стања 
утврђеног по претходном ставу, а предузеће није у 
стању да ту разлику том приликом оправда, пове-
шће поступак за утврђивање разлога постојања те 
разлике. Тај поступак ће се спровести у току сле-
деће године и по завршном рачуну за ту годину 
ће се ликвидирати коначне разлике примењујући 
важеће прописе. 

Попис осталих ствари, сем ствари из претход-
на два става, железничка транспортна предузећа 
врше по осталим одредбама овог упутства." 

Досадашњи став 3 постаје став 7. 
5. У тачки VI ст. "1 и 2 после речи: „основних 

и обртних средстава" додају се речи: ,,и средстава 
заједничке потрошње". 

6. У тачки VII став 4 речи на крају: „који воде 
евиденцију о потраживањима и обавезама привред-
них организација." замењују се речима: „који су 
у току године непосредно водили евиденције о 
истраживањима и обавезама привредне организа-
ције и остала лица која су одговорна за наплату 
потраживање (руководиоци и друга одговорна лица 
комерцијалне и рачуноводствене службе).". 

7. У тачки IX став 2 реченица 3 мења се и 
гласи: „Пописне листе треба сачинити по местима 
где се матери јалне вредности налазе и груписати 
према синтетичким контима обавезног јединственог 
контног плана који важи за односну привредну 
организацију/' 

У ставу 3 реченица 1 мења се и гласи: „Пописне 
листе морају бити сложене и река пи тул пране по 
местима где се матери јалне вредности налазе и по 
појединим синтетичким контима обавезног једин-
ственог контног плана који важи за односну прив-
редну организацију." 

У ставу 4 после речи: „основна средства" брише 
се запета и додају се речи: ,,и средства заједничке 
потрошње,". 

8. У тачки X у тексту под 2 речи: „из претход-
ног става;" замењују се речима: „из претходне 
тачке;". 

9. У тачки XI после става 2 додаје се нови став 
З, који гласи: 

„Одредбе претходних ставова ове тачке сходно 
ће се примењивати и приликом пописивања сред-
става заједничке потрошње." 

10. У тачки XII став 1 на крају после речи: 
„средства" брише се тачка и додају се речи: „од-
носно средства заједничке потрошње,". 

У ставу 2 речи: „инвестиција у изградњи" заме-
њују се речима: „основних средстава и средстава 
заједничке потрошње у изградњи или изради,". 

11. У тачки XIV после става 5 додаје се нови 
став 6, који гласи: 

„Расходовани дотрајали ситни инвентар, алат 
и амбалажу треба одузети од досадашњих ру кова-
лаца и сместити на посебно место." 

12. У тачки XX став 3 речи при крају: „до 10 
јануара" замењују се речима: „до 20 јануара". 

На крају става 4 брише се тачка и додају се 
речи: „или ако не потврди пријем примљених 
изводаж односно не достави сагласност на примљене 
изводе"у року од 10 дана од дана пријема извода.". 

13. У тачки XXI став 1 мења се и гласи: 
„Вредност ствари које чине основна средства 

и средства заједничке потрошње исказује се по 
цени која се води у књиговодству привредне орга-
низације према стању на дан 31 децембра односне 
године ако се крајем године врши редован го-
дишњи попис, односно према стању ва дан пописа, 
ако се у току године врши попис." 

У ставу 5 после речи: „основна средства" додају 
се речи: „ и средства заједничке потрошње". 

14. У тачки XXIV с,тав 1 на крају тачка се 
замењује запетом и додају се речи: „под којом се, 
у смислу овог упутства, подразумева цена утврђена 
по члану 68 Закона о средствима привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58, 
17/59 и 48/59).". 

15. У тачки XXV став 1 при крају, речи под на-
водом: „Исправка вредности недовршене производ-
ње и полупроизвода" замењују се речима под наво-
дом: „591 — Отступања од планираних цена недо-
вршене производње и по лу производа"! -

16. Тачка XXVII мења се и гласи: 
„Залихе готових производа, као и материјала 

за репродукцију, сопствене производње код пољо-
привредних организација процењују се по стварној 
цени коштања (тачка XXIV овог упутства)." 

17. У тачки XXX став 6 речи: „до 31 јануара" 
замењују се речима: „до 15 фебруара". 

18. У тачки XXXII став 1 после речи: „основ-
них средстава" додају се речи: „ и средства зајед-
ничке потрошње", а речи: „(конто 04 — Инвести-
ције у току)" замењују се речима: „(конто 008 — 
Основна средства у изградњи или изради, односно 
конто 046 — Средства заједничке потрошње у 
изградњи или изради)". 

Ст. 2 до 4 замењују се са шест нових ставова, 
који гласе: 

„Ако је услед више силе настала штета на 
основним средствима и средствима заједничке по-
трошње за која није постојала обавеза да се осигу-
рају, привредна организација раз ду жу је се за 
износ претрпљене штете (изгубљене вредности). 

За износ штете настале на основним средствима 
задужује се конто 900 — Фонд основних средстава 
и конто 010 — Исправка вредности основних сред-
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става, у корист односног конта у групи конта 00 — 
Основна средства. 

За износ штете настале на средствима заједнич-
ке потрошње задужује се конто 940 — Фонд за-
једничке потрошње и конто 049 — Исправка вред-
ности сред,става заједничке потрошње, у корист 
одговарајућег конта групе конта 04 — Средства 
заједничке потрошње. 

Вишак основних средстава нађен приликом по-
писа (инвентарисања), књижи се у корист конта 
900 — Фонд ' основних средстава, а износ одго-
варајућег отписа — у корист конта 010 — Исправ-
ка вредности основних средстава, док се укупном 
вредношћу задужује одговарајући конто у групи 
конта 00 — Основна средства. 

Вишак средстава заједничке потрошње нађен 
приликом пописа (инвентарисања), књижи се у ко-
рист конта 940 — Фонд заједничке потрошње, а 
износ одговарајућег отписа — у корист конта 049 
— Исправка вредности средстава заједничке по-
трошње, док се укупном вредношћу задужује од-
говарајући конто у групи конта 04 — Средства за-
једничке потрошње. 

Вредност утврђеног вишка инвестиционог мате-
ријала (синтетички конто 008 — Основна средства 
у изградњи или изради, односно синтетички конто 
046 — Средства заједничке потрошње у изградњи 
или изради) одобрава се одговарајућем синтетичком 
конту из групе конта 90 — Извори основних сред-
става, односно из групе конта 94 — Извори сред-
става заједничке потрошње, док се за процењену 
вредност тих ствари задужује одговарајући анали-
тички конто у оквиру синтетичког конта 008 — Ин-
вестиције у изградњи или изради, односно синте-
тичког конта 046 — Средства заједничке потрошње 
у изградњи или изради." 

19. У тачки XXXIII став 1 речи при крају: 
укњижи се на контима: „Основна средства" и ,,Фонд 
основних средстава"к замењују се речима: „књижи 
се на групи конта 00 — Основна средства и син-
тетског конта 900 — Фонд основних средстава". 

20. У тачки XXXIV став 2 на крају тачка се 
замењује запетом и додају се речи: „односно на 
терет одговарајућих средстава заједничке потро-
шње.". 

У ставу 3 речи: ^на конту „Исправка вредно-
сти"к замењују се речима: „на одговарајућем конту 
односне исправке вредности.". 

21. У тачки XXXVII речи: „задужује се конто 
36 — Ситан инвентар и амбалажа, у корист конта 
78 — Ванредни приходи." замењују се речима: „за-
дужује се одговарајући синтетички конто из групе 
конта 36 — Ситан инвентар и амбалажа, у корист 
групе конта 78 — Ванредни приходи.". 

22. Тачка XXXIX мења се и гласи: 
„Износ за који је исправљена вредност сумњи-

вих и спорних истраживања који је утврдио рад-
нички савет привредне организације књижи се на 
терет ванредних расхода односно на терет одгова-
рајућег конта средстава заједничке потрошње, а 
у корист оинтетичког конта 129 — Исправка в р е д -
ности спорних и сумњивих пот ражи вања од купаца, 
односно у корист одговарајућег конта у групи конта 
на којима се воде та истраживања." 

23. Тач. Х1Л1 и Х1ЛИ бришу се. 
24. Ово упутство ступа на снагу даном објав-

љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 22117/1 
3 децембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с, р. 

815. 

На основу тачке 9 Одлуке о додељивању но-
вогодишњих награда службеницима и радницима 
савезних државних органа и установа које врше 
јавну службу („Службени лист ФНРЈ", бр. 48/59), 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ 
НОВОГОДИШЊИХ НАГРАДА СЛУЖБЕНИЦИМА 
И РАДНИЦИМА САВЕЗНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

И УСТАНОВА КОЈЕ ВРШЕ ЈАВНУ СЛУЖБУ 

1. Под државним органима и установама из 
тач. 1 и 8 Одлуке о додељивању новогодишња на-
града службеницима и радницима савезних држав-
них органа и установа које врше јавну службу (у 
даљем тексту: Одлука) подразумевају се државни 
органи и установе чији је предрачун прихода и 
расхода садржан у буџету односне политичкотери-
торијалне јединице. 

Под установама са самосталним финансирањем 
подразумевају се установе са самосталним финан-
сирањем чији вишак односно мањак прихода над 
расходима улази у буџет односне политичкотерито-
ријалне јединице. 

Под организацијама на које се примењују од-
редбе Одлуке подразумевају се самосталне орга-
низације према којима државни органи односне 
политичкотериторијалне јединице врше права осни-
вача, ако се на службенике и раднике тих органи-
зација примењују одредбе Закона о јавним слу-
жбеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 
и 1/59;. 

Под организацијама из претходног става према 
којима савезни органи врше права оснивача под-
разумевају се, например, савезне привредне коморе, 
савези привредних комора, стручна привредна 
удружења основана за целу територију Југослав^ е, 
Главни задружни савез ФНРЈ, Савезни завод за 
социјално осигурање и друге организације сличног 
карактера, а под организацијама према којима ре-
публички органи или органи других политичкоте-
риторијалних јединица врше права оснивача под-
разумевају се организације основане за вршење од-
ређење делатности на територији народне репу-
блике односно на подручју друге политичкотерито-
ријалне јединице (например: (привреднекоморе, глав-
ни задружни савез за народну републику, основни 
задружни савези, републички односно срески завод 
за социјално осигурање, стручно привредно удру-
жење за територију народне републике и сл.). 

Под организацијама из тач. 1 и 8 Одлуке не 
подразумевају се следеће организације из трећег 
дела Закона о јавним службеницима: банке и ште-
дионице, Државни осигуравајући завод, Генерална 
дирекција и дирекције Југословенских железница, 
Генерална дирекција Југословенских пошта, теле-
графа и телефона и друштвене организације. Исто 
тако, под организацијама из тач. 1 и 8 Одлуке не 
подразумевају се ни оне организације којима саг-
решењем савезног Државног секретаријата за по-
слове финансија или решењем другог органа надле-
жног за одобравање њиховог предрачуна прихода 
и расхода одобрени по том предрачуну за 1959 го-
дину други износи који се могу употребити за 
исплату награда односно плата изнад плата одре-
ђених по прописима који важе за јавне службенике 
(например: Заједница Југословенске електропри-
вреде, стручна удружења за гране које не припадају 
областима привреде за које су основане привредне 
коморе и др.). 
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2. Под службеници^ и радницима, у смислу 
Одлуке и овог упутства, подразумевају се и под-
официри и официри, војни службеници, радници и 
друга лица запослена у Југословенској народној ар-
мији и њеним установама и организацијама чији 
је предрачун прихода и расхода садржан у пред-
рачуну прихода и расхода Државног секретари-
јата за послове народне одбране, а под основном и 
положајном платом и посебним додатком тих лица 
подразумевају се плате и стални посебни додаци 
које она примају по посебним прописима. 

3. Савезни државни органи и установе, установе 
за самост ал ним финансирањем и организације из 
тачке 1 Одлуке дужни су исплатити новогодишњу 
награду свим службеницима и радницима који су 
се на дан 24 новембра 1959 године затекли код њих 
у сталном радном односу или у хонорарној служби 
са пуним редовним радним временом, без обзира 
да ли су се та лица на дан исплате награде затекла 
код њих у служби или не и без обзира на време 
проведено код њих у служби пре 24 новембра 1959 
ГОДИТИ 

Органи, установе и организације из тачке 8 
Одлуке поступиће по одредбама претходног става 
ако овлашћени орган одлучи да се новогодишња 
награда исплати службеницима и радницима тих 
органа, установа и организација. 

Службенику који је стављен на расположен^, 
новогодишњу награду ће исплатити онај орган, уста-
нова односно организација која му је исплатила 
плату за новембар 1959 године. 

4. Службенику односно раднику који се на дан 
24 новембра 1959 године налазио са службом у ино-
странству, неће се исплаћивати новогодишња на-
града. 

5. Под основном и положај ном платом, у сми-
слу тачке 4 Одлуке, подразумевају се примања у 
тим видовима која су службенику односно раднику 
исплаћена за новембар 1959 године. 

Под посебним додатком подразумева се додатак 
установљен прописима донетим на основу чл. 71, 
72 или 161 Закона о јавним службеницима, који је 
службенику односно раднику исплаћен за новембар 
1959 године. 

Ако су основна и положај на плата и посебан 
додатак исплаћени службенику односио раднику 
који се на дан 24 новембра 1959 године затекао у 
сталном радном односу односно у хонорар ној служби 
с а пуним радним временом само за један део но-
вембра 1959 године, новогодишња награда исплатиће 
му се у висини од 50% од износа основне и поло-
жајне плате и посебног додатка који би му при-
падали да је био на послу у току целог тог месеца. 

Ако је службенику односно раднику исплаћена 
аконтација плате и посебног додатка за новембар 
1969 године, исплатиће му се и аконтација ново-
годишње награде у висини од 50% од износа акон-
тације плате и посебног додатка. Коначно обрачу-
навање износа новогодшлње награде извршиће се 
приликом коначног обрачунавања плате и посебног 
додатка исплаћених за новембар 1959 године. 

Службенику односно раднику који је за но-
вембар 1959 године примио уместо плате и посебног 
додатка накнаду по основу социјалног осигурања, 
новогодишња награда ће се исплатити према виси-
ни плате и посебног додатка који би му припадали 
да је био на послу у току целог тог месеца. 

Службенику односно раднику коме је за но-
вембар 1959 године припадала умањена плата и по-
себни додатак због отсутности са посла услед шко-
ловања, стручног усавршавани или из другог ра-
злога, припада право на награду према висини плате 
и посебног додатка који су му исплаћени за тај 
месец. 

6. Исплате новогодишњих награда по Одлуци 
извршиће се у децембру 1959 године по посебним 
исплатим документима (платним списковима, при-
знаницама и др.). 

Ако се новогодишња награда из било којих ра-
злога не може исплатити службенику односно рад-
нику, иста ће се положити у депозит код банке од-
носно у судски депозит — на начин и под условима 
полагања у депозит редовних плата које нису мо-

.. гле бити исплаћене. 
7. Исплатиоци новогодишњих награда дужни су 

на нето износ исплаћених новогодишњи^ награда 
обрачунати и платити допринос буџетима из личног 
дохотка. Овај допринос се обрачунава применом 
стопе од 12,36% на укупан нето износ исплаћених 
новогодишњих награда по једном исплатном доку-
менту. 

Ако је исплатилац ново годишњих награда био 
дужан-на исплаћене плате за новембар 1959 године 
обрачунати и наплатити допунски допринос буџети-
ма из личног дохотка, дужан је допринос по претход-
ном ставу и допунски допринос обрачунати индиви-
дуално за сваког примаоца новогодишње награде. 

Допринос буџетима из личног дохотка обрачу-
нат по стопи од 12,36% (став 1 ове тачке) плаћа се 
из истих средстава из којих се исплаћују и ново-
годишње награде. 

Допунски допринос буџетима из личног дохотка 
обрачунава се применом члана 49 Правилника о 
обрачунавању и плаћању доприноса из личног до-
хотка из радног односа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
24/59) и обуставља од прималаца новогодишње на-
граде сходно одредбама члана 51 тог правилника. 
Например, ако је стопа допунског доприноса 5% од 
износа редовног доприноса буџетима, та стопа пре-
рачуната у стопу од на,граде износи: (12,36% X 
X 5) : 100 = 0,618%, односно заокружено 0,62%. 

8. Организације наведене у тачки 1 став 5 овог 
упутства могу, по одлуци својих овлашћених ор-
гана, исплатити својим службеницима и радницима 
новогодиШњу награду у висини до 50% од износа 
месечних плата и редовних додатака, с тим да 
збир новогодишњих награда и других награда 
исплаћених за 1959 годину не може бити већи од 
укупног износа који је по одобреном плану одно-
сно предрачуну прихода и расхода тих организаци-
ја за 1959 годину предвиђен на име награда одно-
сно плата изнад редовних плата и додатака од-
ређених по прописима који важе за јавне слу-
жбенике, али највише у границама остварених 
средстава. Ове организације дужне су прилком ис-
плате новогодишњих и других награда обрачуна-
ти и платити све доприносе из личног дохотка-, 
примењујући одредбе Правилника о обрачунавању 
и плаћању доприноса из личног дохотка из радног 
односа, пошто средства одобрена за исплату тих 
награда садрже и све доприносе из личног дохотка. 

Изузетно од претходног става, друштвене орга-
низације које по одлуци надлежних органа исплате 
новогодишњу награду у висини до 50% од месечне 
плате и посебног додатка, обрачунаће редован и 
допунски допринос буџетима из личног дохотка по 
тачки 7 овог упутства. 

Ако се поред новогодишње награде по Одлуци 
и овом упутству исплаћују службеницима и рад-
ницима награде и по другом основу, у смислу ва-
жећих прописа, обрачунаће се и платиће се сви до-
приноси из личног дохотка наведени у ставу 1 ове 
тачке. 

Ако други исплатиоци личних доходака, сем 
исплатилаца из тач. 1 и 8 Одлуке, исплаћују личне 
дохотке у виду новогодишњих награда, дужни су 
обрачунати и уплатити све доприносе из личног 
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дохотка радника примењујући одговарајуће одредбе 
правилника наведеног у ставу 1 ове тачке. 

9. Приликом израчунавања износа за који се 
пореском обавезнику пореза на лични приход гра-
ђана повећава лични приход по члану 14 Правил-
ника за извршење Закона о порезу на лични при-
ход грађана („Службени лист ФНРЈ", бр. 44/59), у 
основицу за израчунавање тога износа урачунаће 
се и новогодишња награда исплаћена по одредбама 
Одлуке и овог упутства. 

10. Доприноси из личног дохотка обрачунати на 
новогодишње награде исплаћене по одредбама Од-
луке и овог упутства, уплаћују се код банке на оне 
рачуне на које је исплатилац тих награда уплатио 
одговарајуће доприносе на редовне плате исплаћене 
за децембар 1959 године. 

11. Ово упутство ступа ва снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ"'. 

Бр. 12-26548/1 
7 децембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

816. 

На основу члана 8 став 2 Уредбе о коришћењу 
друштвених средстава за путничке аутомобиле 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 14/58), у сагласности 
са Секретаријатом Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе и са савезним Државним секретари-
ј а т а за унутрашње послове, Секретари јат Саве-
зног извршног већа за пољопривр-еду и шумарство, 
прописује 

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

Члан 1 
У Правилнику о коришћењу путничких ауто-

мобила за специјалне потребе у пољопривреди и 
шумарству („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/58 и 
13/59) у члану 1 став 2 под а) после текста под 13 
додаје се нови текст под 14, који гласи: 

„14) Југословенски саветодавни. центар за по-
љопривреду и шумарство;". 

Члан 2 
Овај правилник ступца на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 2099/1 

3 децембра 1959 године 
Београд 

Секретар 
за пољопривреду и шумарство, 

Славко Комар, с. р. 

817. 
На основу члана 25 став 3 Закона о изменама 

и допунама Закона о станбеним односима („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 47/59), Секретари јат Савезног 
извршног већа за социјалну политику и комунална 
питања прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА АКОНТАЦИЈЕ НОВЕ 

СТАНАРИНЕ 
1. За станове за које станбени орган општинског 

народног одбора није у могућности да донесе реше-

ње о висини станарине на основу члана 116 Закона 
о станбеним односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/59 и 47/59) до 31 децембра 1959 године, наплаћи-
ваће се од 1 јануара 1960 године, па најдаље до 31 
марта 1960 године, аконтација те станарине (у да-
љем тексту: аконтација нове станарине). 

2. Висину аконтације нове станарине одређује 
општински народни одбор прописом донетим на 
седницама оба већа. 

Прописом из претходног става аконтација нове 
станарине одредиће се на тај начин што ће се износ 
станарине која се плаћала за месец децембар 1959 
године увећати за одређени проценат, тако да ви-
сина аконтације у просеку одговара новим стана-
ринама које проистичу из одредаба Закона о стан-
беним односима и из прописа општинског народног 
одбора донетих на основу тог закона. 

3. Наплата аконтације нове станарине вршиће 
се непосредно на основу прописа општинског на-
родног одбора из тачке 2 став 1 овог упутства, без 
доношења појединачних решења о висини аконта-
ције за сваки стан. 

Кућни савет односно сопственик стана у гра-
ђанској својини дужан је у признаници о напла-
ћеној аконтацији нове станарине назначити износ 
дотадашње станарине и износ примењеног повећа-
ња те станарине. 

4. По доношењу решења о висини станарине на 
основу члана 116 Закона о станбеним односима, 
кућни савет односно сопственик стана у грађанској 
својини ће извршити обрачунавање дотада напла-
ћених аконтација и разлику урачунати односно на-
платити приликом наплате нове станарине по ре-
шењу, у онолико месечних рата за колико је месеца 
наплаћена аконтација. Носилац станарског права 
може ову разлику платити и у једнократном износу. 

5. У случајевима из члана 10 Уредбе о исплати 
накнаде за повећање станарине („Службени лист 
ФНРЈ', бр. 48/59), на захтев носиоца станарског 
права поднет кућном савету односно сопственику 
стана у грађанској својини, као аконтација нове 
станарине наплаћиваће се износ станарине коју је 
носилац станарског права платио за децембар 1959 
године, увећан за износ накнаде за повећање ста-
нарине коју примају носилац станарског права и 
сви корисници тог стана. 
' 6. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Бр. 1273/2 
10 децембра 1959 године 

Београд 
Секретар 

за социјалну политику 
и комунална питања, 
Лидија Шентјурц, с.р. 

818. 

На основу члана 125 став 3 Закона о станбеним 
односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59 и 47/59), 
Секретари јат Савезног извршног већа за социјалну 
политику и комунална питања прописује 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ИЗРАЧУНАВАЊА ДЕЛА ЗАКУПНИНЕ 
ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У СТАНБЕНММ 
ЗГРАДАМА КОЈИ ПРИПАДА ФОНДОВИМА ТИХ 

ЗГРАДА 

1. Део закупнине за пословне просторије у стан-
беној згради под друштвеним управљањем који 
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припада фондовима те зграде израчунава се на тај 
начин што се као основица за израчунавање узима 
износ по 1 м2 оног дела највише станарине у тој 
згради који се уплаћује у фондове стамбене зграде, 
па се тај износ примењује на корисну површину 
пословне просторије. 

Као корисна површина пословне просторије, у 
смислу претходног става, сматра се површина из-
међу зидова укључујући и површину под уграђе-
ним намештајем и уређајима свих затворених про-
сторија које служе за вршење пословне делатности. 

2. Прописом општинског народног одбора доне-
тим на основу члана 125 став 1 Закона о станбеним 
односима, део закупнине за пословне просторије ко-
ји припада' фондовима станбене зграде израчунат 
по претходној тачки, увећава се за одређени про-
ценат ако је то потребно да се обезбеде трошкови 
одржавања тих просторија, узимајући у обзир ви-
сину пословних просторија, њихову снабдевеност 
уграђеним уређајима и опремом који припадају 
згради, као и степен рабаћења зграде према обиму 
и карактеру промета у пословним просторијама. 

3. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

Бр. 1273/1 
10 децембра 1959 године 

Београд 

819. 

На основу страва 3 одељак 1 главе XXII Саве-
зног друштвеног плана за 1959 годину, члана 11 
одељак I под а) тачка 9 Уредбе о преношењу по-
слова у надлежност савезних и републичких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 
18/59) и члан^ 46 став 2 Уредбе о организацији, 
пословању и управљању Југосл ов епским поштама, 
телеграфима и телефонима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/53), у сагласности са савезним Држав-
ним секретаријатом за послове финансија, Секре-
тару ат Савезног извршног већа за саобраћај и 
везе доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПОШТАНСКО-ТЕЛЕ-
ГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКОЈ ТАРИФИ ЗА УНУ-

ТРАШЊИ САОБРАЋАЈ 
I У Решењу о поштаноко-телеграфоко-теле-

фонској тарифи за унутрашњи саобраћај („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 23/55 и 11/59) допуњују се 
тарифни ставови, и то: 

1. Писма 
После тачке б) додаје се нови став, поји гласи: 
„Највећа тежина 2 кг." 

2. Дописнице 
После тачке б) додаје се нови став, који гласи: 
„Поштарина за затворене дописнице у месном 

и међумесном Саобраћају наплаћује се као за пи-
сма прве стопе тежине." 

10. Пакети 
У тачки в) додаје се нови став 2, који гласи: 
„Поштарина по вредности з!а пакете који са-

држе само свеже воће и поврће наплаћује се као 
и за остале пакете (тачка б овог тарифног става)." 

После тачке в) додаје се нова тачка г) чији 
назив и текст гласе: 

,,г) Наплата поштарине за пакете 
Поштарина за пакете наплаћује се од поши-

љаоца приликом пријема пакета, односно од при-
маоца код надослања или враћања пакета." 

36. Доплата доприноса за дечју Заштиту 
После става 1 додаје се нови став 2, који гласи: 
„Доплата се не наплаћује: 
а) зеа пошиљке које предају државне установе; 
б) за пошиљке које предаје Ју гос лов епски Цр-

вени крст; 
в) за пошиљке које се примају за иноотраиство; 
г) за новине и часописе." 
Досадашњи став 2 постаје став 3. 
II Ово решење егу ша на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 2175 
28 новембра 1959 године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Пеко Дапчевић, с. р. 

820. 

На основу члана 382 Закона о јавним службе-
ницимЈа („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), у вези оа Одлуком о оквирима за утврђива-
ње положајник плата службеника савезних ор-
гана („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/59) Управни 
одбор Савезне индустриске коморе, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
СЛУЖБЕНИЦИМА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИСКЕ 
КОМОРЕ И СТРУЧНИХ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛА-

СТИ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА 

Члан 1 
У Правилнику о службеницима Савезне инду-

стријске коморе и стручних удружења из области 
индустрије и рударства („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 21/58) у члану 6 став 2 речи: „до V платног 
разреда" замењују се речима: „до III платног ра-
зреда". 

Члан 2 
Члан 8 мења се и гласи: 
„Положајну плату имају сви службеници Ко-

море и удружења који се распоређују у платне 
разреде. 

За поједине основне положаје и радна места у 
Комори и удружењима утврђују се положајне пла-
те, и то: 

До 
динара 

месечно 
1) за помоћника секретара Коморе и се-

кретара одређених стручних удружења 18.000 
2) за руководеће место које одговара на-

челнику "Одређених одељења и секре-
тару стручних удружења — — — — 17.000 

3) за руководеће место које одговара по-
ложају начелника осталих одељења — 15.000 

4) за руководеће место које одговара по-
ложају шефа самосталног стручног от-
сека — — — — — — — — — 14.000 

Секретар 
за социјалну политику 
и комунална питања, 
Лидија Шентјурц, с. р. 
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До 
динара 

месечно 
5) за радно место самосталног саветника 

за које је систем'атизацијом одређено 
као најниже — звање саветника — — 15.000 

в) за радно место саветника за које је си-
стематизацијом одређено као најниже 
— звање саветника — — — — — 12.000 

7) за радно место референта — — — — 10.000" 

Члан 3 
Члан 9 мења се и гласи: 
„Положајима плата приправника износи месеч-

но, и то: 
Динара 

прииравника за звање четврте врсте 1.000 
ч приправника за звање треће врсте — 2.000 

прштравника за звање друге врсте — 3.000 
приправник за звање прве врсте — 4.000" 

Члан 4 
После члана 9 додаје се нови чл а̂н Оа, који 

гласи: 
„Положена плата службеника у звању рачун-

ског референта који раде искључиво на пословима 
рачуноводства, може се утврдити до износа од 
6.000 динара месечно, према степену самосталности 
рада н'а појединим радним местима службе рачу-
шхводства." 

Члан 5 
Члан 10 мења се и гласи: 
„Положајна плата службеника који врше дак-

тилографске и стенографе^ послове утврђује се 
према звањима која постоје за те службенике, 
с тим што износ месечне положајне плате дакти-
лографа 1а класе не може бити већи од 4.000 ди-
нара, стенографа — од 5.000 динара, а дебатног 
стенографа — од 9.000 дина.ра." 

Члан 6 

Чла,н 11 мења се и гласи: 
„Положајну плату за сваки положај и з̂ а свако 

радно место у Комори одређује, до износа из чл. 
8, 9, 9а и 10 овог правилника, Претседништво Ко-
море на предлог секретара Коморе. 

Положај ну пл'ату за сваки положај и за свако 
радно место у удружењу одређује, до- износа из 
чл. 8, 9, 9а и 10 овог правилника, управни одбор 
удружења на предлог секретара удружења." 

Члан 7 
Овај правилник ступа на снагу даном објав-

љиван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а у погледу 
положај них плата примењиваће се од 1 фебруара 
1959 године. 

Овај правилник потврдило је Савезно извршно 
веће својим актом ОБ бр. 8/19 од 8 децембра 1959 
године. 

Бр. 09-9253/1 
10 децембра 1959 године 

Београд 
Претседник Управног одбора 
Савезне индустрије коморе, 

Никола Џуверовић, с. р. 

821. 

На основу члана 382 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр 53/5^ 44/58 и 
1/59), у вези Фа Одлуком о оквирима за утврђива-
ње положај них плата службеника савезних органа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/60), Управни одбор 
Савезне грађевинске коморе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СЛУЖБЕНИЦИ-
МА САВЕЗНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОМОРЕ И 
СТРУЧНИХ У Д Р У Ж Е Њ А ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕ-

ВИНАРСТВА 

Члан 1 
У Правилнику о службеницима Савезне грађе-

винске коморе и стручних удружења из области . 
грађевинарства („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/58) 
члан 6 мења се и гласи: 

„Помоћнику секретара Коморе и секретару 
удружења одређује се основна плата према зван,у 
и годинама службе по одредбама Закона о јавним 
слу жбеницима које важе за службенике органа 
држав-не управе. 

Изузетно од одредбе претходног става, Управ-
ни одбор Коморе може положај помоћника секре-
тара Коморе и секретара одређених удружења да 
распореди до III платног разреда. 

Службенику на положају помоћника секретара 
Коморе и секретара удружења који је према од-
редби претходног става распоређен у платни ра-
зред, припада основна плата према положају, не-
зависно од звања, ако је то за њега повољније. 

Решење из претходног става доноси претсед-
ник Управног одбора Коморе." 

Члан 2 
Чл̂ ан 8 мења се и гласи: 
„Положајну плату имају сви службеници Ко-

море и удружења који се распоређују у платне 
разреде. 

За поједине основне положаје у Комора и 
удружењима утврђују се положајне плате, и то: 

До 
динара 

месечно 
1) за положај помоћника секретара 

Коморе — — — — — — — 18.000 
2) за положај секретара удружења — 17.000 
3) за положај секретара одређених 

удружења — — — — — — — 18.000 
Положај на плата службеника на осталим по-

ложајима и радним местима у Комори и удруже-
њима утврђује се, и то: 

До 
динара 

месечно 
1) за радна места начелника одређе-

них одељења — — — — — — 17.000 
2) за радна места начелника осталих 

одељења — — — — — — — 15.000 
3) за радно место шефа самосталном 

оте ека — — — — — — — — 
4) за радно место самосталном савет-

ника за које се по систематизацији 
тражи најмање звање саветника — 15.000, 

5) за радна места референта за која се 
систематизацијом тражи као најни-
же — звање саветника — — — 12.000 

6) за радна места референата — — 10.000 
7) за радно место рачунског референ-

та који искључиво ради на посло-
вима рачуноводства 

14.000 

— — — — 6.000" 
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Члан 3 
Члан 9 мења се и гласи: 
„Положајна шгата приправник износи месеч-

но, и то: 
Динара 

припраештка за звање четврте врсте 1.000 
притера винка за звање треће врсте — 2.000 
нржхравника за звање друге врсте — 3.000 
приправник за звање прве врсте — 4.000" 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а у погледу по-
ложај них плата примењиваће се од 1 фебруара 
1959 године. 

Овај правилник потврдило је Савезно извршно 
веће својим актом ОБ бр. 8/23 од 8 децембра 1959 
год-ине 

Бр. 02-1397/3 
29 септембра 1959 године 

Београд 

Претседник Управног одбора 
Савезне грађевинске коморе, 

инж. Ђуро Матић, с. р. 

822. 

На обнову члана 382 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), у вези са Одлуком о оквирима за утврђивање 
положај них плата службеника савезних органа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/59), Управни одбор 
Савеза пољопривредно-шумарских комора Југосла-
вије, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СЛУЖБЕНИ-
ЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИХ КОМО-
РА и СЛУЖБЕНИЦИМА САВЕЗНИХ СТРУЧНИХ 
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА 

Члан 1 
У Правилнику о службеницима пољопривред-

но-шумарских комора и службеницима савезних 
стручних удружења из области пољопривреде и 
шумарства („Службени лист ФНРЈ", бр. 21/58 и 
51/58) члан 9 мења се и гласи: 

.,Положајну плату имају ови службеници који 
су распоређене у платне разреде. 

Положајне плате службеника комора и струч-
них удружења одрађују се према одредбама овог 
правилника за одређене положаје. 

Положај-не плате износе за службенике: 

До 
динара 

месечно 
а) у Савезу пољопривредно-шумарсгеих 

комора Југославије: 
1) за помоћника секретара — — — — 18.000 
2) за руководећа места која( одговарају по-

ложају начелника одређених одељења 17.000 
3) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника осталих одељења — 15.000 
4) за руководећа места која одговарају по-

ложају шефа самосталног стручног 
отсека — — — — — — — — — 14.000 

До 
ДИНЕ оа 

месеч-но 
5) за радна места самосталног саветника за 

која је систематизацијом пр.:"-.и^гно као 
Најниже — звање саветника — — — 15.000 

6) за радна места саветника — — — — 12.000 
7) за радна места референта — — — — 10.000 

б) у републичко! и покрај ниско ј пољо-
привред но-шу мар ској комори: 
1) за секретара сектора шумарства — — 16.000 
2) за секретара покрај ниске коморе — — 16.000 
3) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника одређених одељења 15.000 
4) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника осталих одељења — 14.000 
5) за руководећа места која одговарају по-

ложају шефа самостално г стручног 
отсека — — — — — — — — 13.000 

6) за радна места самосталног саветника за 
која је систематизац^Јом предвиђено као 
најниже — звање саветника — — — 13.000 

7) за радна места саветника — — — — 11.000 
8) за радна места референта — — — — 10.000 

в) у обласној пољопривредно-шумар-
ској комори: 
1) за секретара — — — — — — — 15.000 
2) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника одређених одељења 14.000 
3) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника осталих одељења — 12.000 
4) за руководећа места која одговарају по-

ложају шефа самосталног стручног 
отсека — — — — — — — — 11 000 

5) за радна места самосталног саветника за 
која је систематизацијбм одређено као 
најниже — звање саветника — — — 11 000 

6) за радна места саветника — — — — 10.000 
7) "за радна места референта — — — — 9.000 

г) у савезним стручним удружењима: 
1) за секретара одређених удружења — — 18 000 
2) за секретара осталих удружења — — 17.000 
3) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника одређених одељења — 16 000 
4) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника осталих одељења — 15.000 
5) за руководећа места која одговарају по-

ложају шефа самосталног отсека — — 14.000 
6) за радна места самосталног саветника 

за која је систематизацијом предвиђано 
као најниже — звање саветника — — 15.000 

7) за радна места саветника — — — — 12 000 
8) за радна места референта — — — — 10.000 

При утврђивању положајне плате за поједина 
руководећа и друга радна м^рга, узимају се у обзир 
и други услови предвиђени актом о системати-
зацији." 

Члан 2 
Члан 10 мења се и гласи: 
„Положајне плате приправника износе месечно, 

и то: 
Динара 

приправник за звање четв,рте врсте 1.000 
пр нпр а винка за звање треће врсте 2 000 
приправник за звање друге врсте 3 000 
приправише за звање прве врсте 4.000 
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Члан 3 
Члан 11 мења се и гласи: 
„Положајна плата службеника који врше дак-

тилографске и стенографске послове утврђује се 
према звањима која постоје за те службенике, с тим 
што износ месечне положајне плате дактилографа 
1а класе не може бити већи од 4.000 динара, стено-
дактилографа — од 5.000 динара, а дебатног стено-
графа — од 9 000 динара месечно." 

Члан 4 
У члану 8а став 2 мења се и гласи: 
„Изузетно од одредбе претходног става, Прет-

седнлштво коморе може положај секретара одређе-
них удружења распоред ити до III платног разреда." 

Члан 5 
У члану 9 став 3 тачка в) текст под 1 .брише се. 

Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а у погледу по-
ложајне плате пр именоваће се од 1 фебруара 1959 
године. 

Овај правилник потврдило је Савезно извршно 
веће својим актом ОБ бр. 8/22 од 8 децембра 1959 
године. 

Бр. 03-1474 
26 новембра 1959 године 

Београд 

Претседник 
Управног одбора 

Савеза пољопривредно-шу-
марских комора Јутославије, 

Иван Вуковић, с. р. 

823. 

На основу члана 382 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), у вези са Одлуком о оквирима за утврђивање 
положај них плата службеника савезних органа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/59) Управни одбор 
Главног задружног савеза ФНРЈ прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СЛУЖБЕНИ-

ЦИМА З А Д Р У Ж Н И Х САВЕЗА 

Члан 1 
У Правилнику о службеницима задружних 

савеза („Службени лист ФНРЈ", бр. 22/58) члан 7 
мења се и гласи: 

„Положајну плату имају сви службеници са-
веза који се распоређују у платне разреде. 

За поједине основне положаје у савезу утврђују 
се месечне положајне плате, и то: 

1) за положај помоћника претседника односно 
помоћника генералног секретара- или руководиоца 
сектора Главног задружног савеза ФНРЈ — до 
18.000 динара; 

2) за положај помоћника претседника односно 
руководиоца сектора покрај ниског и републичког 
задружног савеза — до 16.000 динара; 

3) за положај помоћника претседник односно 
руководиоца сектора обласног задружног савеза 
— до 15.000 динара; 

4) за положај - помоћника претседника среског 
задружног савеза — до 12.000 динара, а у развије-
НИЈИМ срезовима — до 14.000 динара. 

Месечна положајна плата службеника на оста-
лим положајима односно радним местима у задру-
жном савезу утврђује се. и то: 

а) у Главном задружном савезу ФНРЈ: 
1) за руководећа места која одговарају поло-

жају начелника одређеног одељења — до 17.000 
динара; 

2) за руководећа места која одговарају поло-
жају начелника осталих одељења — до 15.000 ди-
нара; 

3) за руководећа места која одговарају поло-
жају шефа самосталног стручног отсека — до 14.000 
динара; 

4) за радна места самосталног саветника за 
која је систем атизаци јом одређено као најниже, 
звање саветника — до 15.000 динара; 

5) за радна места саветника — до 12.000 динара; 
б) за радна места референта — до 10.000 динара; 
6) у репуб личком и покрај ниском задружном 

савезу: 
1) за руководећа места која одговарају поло-

жају начелника одређеног одељења — до 15.000 
динара; 

2) за руководећа места која одговарају поло-
жају начелника осталих одељења — до 14.000 ди-
нара; 

3) за руководећа места која одговарају поло-
жају шефа самосталног стручног отсека — до 13.000 
динара; 

4) за радна места самОсталног саветника за 
која је систематизацијом одређено као најниже, 
звање саветника — до 13.000 динара; 

5) за радна места саветника — до 11.000 динара; 
6) за радна места референта — до 10.000 динара; 
в) у обласном задружном савезу: 
1) за руководећа места која одговарају поло-

жају начелника одређеног одељења — до 14.000 
динара; 

2) за руководећа места која одговарају поло-
жају начелника Осталих одељења — до 12.000 ди-
нара; 

3) за руководећа места која одговарају поло-
жају шефа самосталног стручног отсека — до 11.000 
динара; 

4) за радна места самосталног саветника за која 
је систематизацијом Одређено као најниже, звање 
саветника — до 11.000 динара; 

5) за радна места саветника — до 10.000 динара; 
6) за радна места референта — до 9.000 динара; 
г) у среском задружном савезу: . , 
1) за руководећа места која одговарају поло-

жају начелника одељења — до 11.000 динара; 
2) за руководећа места која одговарају поло-

жају шефа са мо сталног стручног отсека — до 10.000 
динара; 

3) за радна места саветника — до 10.000 динара; 
4) за радна места референта — до 9.000 динара. 
Положајна плата за радно место референта 

утврђује се према степену стручности и другим 
условима који су актом о систематизацији предви-
ђени за то радно место. 

При утврђивању положајне плате за поједина 
руководећа и друга радна места, узимају се у Обзир 
и други услови предвиђени актом о систематизацији 
(знање страних језика и сл.)." 
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Члан 2 
Чшан 8 мења се и гласи: 
„Положајна плата приправника износи месеч-

но, и то: 
Динара 

приправника за зваше четврте врсте 1.000 
приправника за звање треће врсте 2.000 
приправника за звање друге врсте 3.000 
приправник за звање прве врсте 4.000 
Положајна плата службеника у звању ра-

чунског референта који ради искључиво на посло-
вима рачуноводства може се утврђивати до износа 
од 6.000 динара, према степену самосталности рада 
на појединим радним местима службе рачупо-
вода: ^ 

Положај на плата службеника који раде дакти-
лографске и стенографске послове утврђује се пре-
ма звањима која постоје за те службенике, с тим 
што износ месечне положајне плате дактилографа 
1а класе не може бити већи од 4.000 динара, стено-
дактилографа — од 5.000 динара, а дебатног стено-
графа — од 9.000 динара." 

Члан 3 
У члану 24 став 1 мења се и гласи: 
„При сваком задружном савезу постоји дисци-

плински суд надлежан да доноси решење и пресуде 
у првом степену по дисциплинским преступима 

'службеника односног задружног савеза и службе-
ника установа које су задружни савези основали." 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а у погледу по-
ложајник плата примењиваће се од 1 фебруара 1959 
године. 

Овај правилник потврдило је Савезно извршно 
веће својим актом ОБ бр. 8/20 од 8 децембра 1959 
године. 

Бр. 1619 
26 новембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Управног одбора 
Главног задружног савеза, 

Пашко Ромац, с. р. 

824. 

На основу члана 382 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), у вези са Одлуком о оквирима за утврђивање 
положајник плата4 службеника савезних органа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/59), Управни одбор 
Савезна тровинских комора Југославије прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
СЛУЖБЕНИЦИМА Т Р О В И Н С К И Х КОМОРА ИЗ 

ОБЛАСТИ УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ 

Члан 1 
У Правилнику о сл ужб винцима тровинских 

комора из области унутрашње трговине („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 21/58) члан 8 мења се и гласи: 

, Положајну плату имају сви службе-ници ко-
мора и стручних удружена пр-ема к 1̂тгма Савез 
тровинских комора Југославије врши овлашћења 

која имају коморе према стручним удружењима 
овоје области привреде (у даљем тексту: удруже-
ња), а који се распоређују у платне разреде. 

За поједине основне положаје у комори и 
стручним удружењима утврђују се положајне 
плате, и то: 

До 
динара 

месечно 
1) за положај помоћника секретара Саве-

за тровинских комора Југославије — 18.000 
2) за положај помоћника секретара репу-

бличких трговниских комора — — — 16.000 
3) з̂ а положај секретара покрајинске ко-

море — — — — — — — — — 16.000 
4) за положај секретара обласне коморе 15.000 
5) за положај секретара среске коморе у 

развијеним срезовима — — — — — 14.000 
6) за положај секретара среске коморе у 

осталим срез ов има — — — — — — 12.000 
7) за положај секретара одређених удру-

жења — — — — — — — — — 18.000 
8) за положај секретара осталих удру-

жења — — — — — — — — — 17.000 

Положајна плата службеника на осталим по-
ложајима и редним местима у комори и у удру-
жењу утврђује се, и то: 
а) у Савезу тровинских комора Југославије и у 

удружењу: 
До 

динара 
месечно 

1) за руководећа места која одговарају по-
ложају начелника одређеног одељења 17.000 

2) за руководећа места која одговарају по-
ложају начелника осталих одељења — 15.000 

3) за -ра,дна местра оамосталног саветника 
за која је систематизацијом предвиђено 
као најниже — звање саветника — — 15.000 

4) за руководећа местра која одговарају по-' 
ложају шефа сам оста лног стручног от-
сека — — — — — — — — — 14.000 

5) за радна места саветника — — — — 12.000 
6) за р'адна места референта — — — — 10.000 
б) у репу блиској и покра јин ској комори: 
1) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника одређеног одељења 15.000 
2) за руководећа местра која одговарају по-

ложају начелника осталих одељења — 14.000 
3) за руководећа места која одговарају по-

ложају шефа самосталног стручног от-
сека — — — — — — — — — 13.000 

4) за радна места самосталног саветника 
за која је систематизацијом предвиђено 
к̂ ао најниже — звање саветника — — 13.000 

5) за радна места саветника — — — — 11.000 
6) за радна места референта — — — — 10.000 

в) у обласној трговинској комори: 
1) за руководећа местра која одговарају по-

ложају начелника одређеног одељења 14.000 
2) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника осталих одељења — 12.000 
3) за руководећа места која одговарају по-

ложају шефа самосталног стручног от-
сека — — — — — — — — — 11.000 

4) за рЗДна места самосталног саветника 
за која је систематизацијом предвиђено 
као најниже — звање саветника — — 11.000 
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5) за радна места саветника — — — — 
6) за радна места референта — — — — 
г) у среској трговинској комори: 
1) за руководећа места која одговарају по-

ложају начелника одељења — — — 
2) за радна места саветника — — — — 
3) за радна места референта — — , — — 

До 
динара 
месечно 

10.000 
9.000 

11.000 
10.000 
9 000" 

Члан 2 
Члан 9 мења се и гласи: 
„Положајна плата приправника износи ме-

сечно, и то: 
Динара 

1) приправника за звање четврте врсте 1.000 
2) приправника за звање треће врсте до 2.000 
3) приправила за звање друге врсте до 3.000 
4) приоравника за звање прве врсте до 4.000 

Положајна плата службеника који врше дак-
тилографске послове утврђује се према звањима 
која постоје за те службенике, с тим што износ по-
ложајне плате д'актилографа 1а класе не може 
бити већи од 4.000 динара месечно/ 

Положај на плата службеника који врше стено-
дактилографске послове одређиваће \се до висине 
положајне плате одређене з'а службенике који 
такве послове врше у органима државне управе." 

Члан 3 
У члану 10 додаје се нови став 2, који гласи: 
„Положајну плату секретара коморе аутоном-

них јединица и секретара среске коморе одређује 
претседништво односно извршни одбор коморе." 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу ФНРЈ", а у погледу по-
ложај них плата нр именоваће се од 1 фебруара 
1959 године. 

ција Југословенских железница прописала јс нову 
Тарифу за превоз робе на пругама Југослав епских 
железница. Део 7 — Транзитна тарифа, кој'а је 
отштампа,на као посебно издање Генералне дирек-
ције Југос лов епских железница и чини саставни 
део овог решења. 

2. Досадашња Тарифа за превоз робе на пру-
гама Југоеловенских железница, Део 7 — Транзит-
на тарифа, од 1 априла 1956 године, која је од-
штампана као посебно издање Генералне дирек-
ције Југословен ских железница — престаје да 
важи даном почетка примењивана нове тарифе из 
тачке 1 овог решења. 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1960 године. 

ГДЈЖ бр. 7940 
24 новембра 1959 године 

Београд 

Генерална дирекција Југословенских железница 

Генерални директор, 
Војин Николић, с. р. 

Претседник 
^ Управног одбора. 
Петар Стошић, с, р. 

Овај правилник потврдило је Савезно извршно 
веће својим актом ОБ бр 8/24 од 8 децембра 1959 
године. 

Бр. 06-4983 
21 новембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Управног одбора 
Савеза тровинских комора 

Југославије, 
Тодор Вујасиновић, с. р 

825. 

На основу члана 4 став 4 трачка 2 Закона о 
превозу на железницама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 46/57 и 48/59), Генерална дирекција Југословен-
ских железница доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О П Р О П И С И В А Н ^ НОВЕ ТАРИФЕ ЗА ПРЕВОЗ 
РОБЕ НА ПРУГАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕ-

ЗНИЦА, ДЕО 7 — ТРАНЗИТНА ТАРИФА 
1. За превоз робе из других земаља у провозу 

кроз Југос ливију за друге земље, Генерална дир ек-

826. 

На основу члана 6 Уредбе о југословенским 
стандардима, Савезним прописима квалитета прои-
звода и произвођачем спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандард из аци ју доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА АЛАТ 

ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА — ТЕСТЕРЕ 
1. У издању Савезне комисије за станд ар диза-

чи ју доносе се следећи југословенски стандарди-
Алат за обраду дрвета. Листови 

за лучне тестере — — — — — ЈТЈб КБ1.320 
Алат За обраду дрвета. Листови 

за затезне тестере — — — — — 
Алат з'а обраду дрвета. Листови 

тестера за зарезивање — — — — 
Алат зЈа обраду дрвета. Листови 

за потезие тестере — — — — — 
Алат з'а обраду дрвета. Листови 

за ручне тестере за грубо резање — 
правоугаони — — — — — — 

Алат з'а обраду дрвета. Листови 
за ручне тестере з'а грубо резање — 
трапезом — — — — — — — 

Алат за обраду дрвета. Ручне те-
стере за фино резање — — — — 

Алат з'а обраду дрвета. Листови 
за ручне тестере за нарезивање рупа 

Ал'ат за обраду дрвета. Листови 
тестера за гатере — — — — — 

2. Наведени југословен ски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за е^андар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословен ски стандарди ступају на сна-
гу 1 априла 1900 године. 

Бр. 12-5013 
9 децембра 1959 године 

Београд 

ЈИ8 К.Б1.330 

Ј Ш К.Б1.335 

Ј Ш К.Б1.340 

Ј Ш К.В 1.350 

ЈИб К.Б1.351 

ЈЦГ'5 К.Б1 352 

ЈТЈ8 КЛМ 353 

Јие К.Б! 400 

Претседник 
Савезне комисије за 

ст анд'ар диз аци ј у, 
инж. Славољуб Виторовић, с р. 
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827. 

На основу чл 5, 18 став 2 и члана 21 Уредбе о 
зајмовима за инвестиције („Службени лист ФНРЈ", 
бр 31/56, 22/58 и 25/59), у сагласности са савезним 
Државним секрет ар иј атом за послове финансија, 
Југословенска пољопривредна банка расписује 

XXIII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ^ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА НАБАВКУ КОМПЛЕТНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПРО-
ИЗВОДЊУ ЛУЦЕРКИНОГ БРАШНА И ЗА СУ-

ШЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ 

1. Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће у 1960 години инвестиционе зајмове из сред-
става Општег инвестиционог фонда, и то: 

1) за набавку из увоза и домаће производње 
комплетних уређаја за производњу луцеркиног бра-
шна (дехидратора и др.); 

2) за набавку вентилатора домаће производње 
и изградњу настрешница за сушење зелене сточне 
хране. 

2. Право учешћа на овом конкурсу имају све 
пољопривредне произвођачке организације (пољо-
привредна добра, сељачке радне задруге, земљо-
радничке задруге, установе са самосталним фи-
нансирањем за потребе својих економија), пословни 
савези землзораднич-ких задруга и политичкотери-
торијалне јединице за пољопривредне организације 
у изградњи. 

3. Захтев за зајам мора да садржи све податке 
прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције, а подноси се на посебним обрасцима Југо-
словенске пољопривредне банке. 

4. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

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

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

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

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); 

2) спецификацију опреме са назначењем глав-
них карактеристика, као и цена за сваку позицију 
опреме и трошкова транспорта и монтажних ра-
дова. 

6. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети и следеће податке: 

1) о површинама засејаним луцерком и повр-
шинама које ће накнадно бити засејане луцерком 
намењеном за прераду у луцеркино брашно помоћу 
комплетних уређаја који ре набављају из зајма до-
бивеног по овом конкурсу, са ознаком приноса по 
1 ха, и подацима о томе колико од тих површина 
отпада на властиту производњу, а колико на прои-
зводњу других организација; 

'2) о количини луцеркиног брашна планираној 
за производњу; 

3) о броју постојећих и у блиској будућности 
планираних грла стоке, за чију се Исхрану има да 
употреби произведено луцеркино брашно; 

4) о могућности употребе односно пласмана про-
изведеног луцеркиног брашна, како за покриле соп-
ствених потреба тако и за покриће потреба других 
организација односно постојећих фабрика или ме-
шаоница сточне хране. 

7. Зајмови ће се одобравати под следећим усло-
вима : 

1) уз учешће инвеститора у трошковима инве-
стиција најмање у висини која буде одређена про-
писима важећим у време одобрења зајма; 

2) уз камату по стопи од 3% годишње; 
3) уз рок исплате зајма који не може бити 

дужи од 10 година, с тим да плаћање првог ануите-
та доспева годину дана после рока утврђеног за пу-
штање дехидратора и др. у редован рад. 

8. Предност у добивању зајма имајте они зајмо-
тражиоци који понуде краћи рок исплате зајма. 

9. Банка може за уредну отплату зајма тражити 
гаранцију политичкотериторијалне јединице. 

10. Захтев за одобрење инвестиционог зајма са 
инвестиционим елаборатом и свима прилозима под-
носи се у два примерка територијално надлежној 
задружној штедионици. 

11. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
подносити до 31 јануара 1960 године. 

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

О. бр. 104 
20 новембра 1959 године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

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

828. 

На основу чл. 5, 18 став 2 и члана 21 Уредбе 
о зајмовима за инвестиције („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 31/56, 22/58 и 25/59), у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
Јушсловенска пољопривредна банка расписује 

XXIV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-
ДА ЗА НАБАВКУ СЕРВИСНИХ КОЛА СА ОДГО-
ВАРАЈУЋОМ ОПРЕМОМ И ОСТАЛИХ УРЕЂАЈА 
ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕД-

НИХ МАШИНА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 

1. Југос лов виска пољопривредна банка одобра-
ваће у 1960 години зајмове из средстава Општег 
инвестиционог фонда за набавку сервисних кола 
домаће производње са одговарајућом опремом, и 
осталих уређаја за редовно одржавање пољопри-
вредних машина у експлоатацији. 

2. Право учешћа на овоме конкурсу имају све 
пољопривредне произвођача организације које 
располажу са најмање 30 трактора, комбајна и дру-
гих самоходних машина, као и постојеће ремонтне 
радионице само за набавку сервисних кола домаће 
производње са одговарајућом опремом. 

3. Захтев за зајам мора да садржи све податке 
прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције, а подноси се на посебним обрасцима Југо-
словекске пољопривредне банке. 

4. Зајмотражилан је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

1) инвестициони елаборат; 
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2) доказ да су обезбеђена средства за полагање 
гарантног износа и средства за учешће у трошко-
вима инвестиција. 

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

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

2) спецификацију сервисних кола и опреме са 
назначењем основних карактеристика (марка, тип, 
капацитет и сл.), одвојено за увозну а одвојено за 
домаћу опрему, цене за сваку позицију опреме и 
трошкова транспорта и др. 

6. Поред инвестиционог елабората наведеног у 
претходној тачки зајметражиоци су дужни уз' 
захтев за зајам поднети и следеће податке: 

1) ремонтне радионице — о броју трактора и 
пољопривредних машина на свом подручју које ће 
сервисирати на лицу места и о броју сервисних 
кола са којима располажу у тренутку подношења 
захтева за зајам; 

2) пољопривредне произвођач ке организације 
— о броју сервисних кола са којима располажу у 
тренутку подношења захтева за зајам. 

7. Зајмови ће се одобравати под следећим усло-
вима: 

1) уз учешће инвеститора у трошковима инве-
стиција најмање у висини која буде одређена про-
писима важећим у време одобрења зајма; 

2) уз камату по сто-пи од 3% годишње; 
3) уз рок исплате зајма који не може бити ду-

жи од 10 година, с тим да плаћање првог ануитета 
доспева годину дана после рока утврђеног за на-
бавку опреме односно изградњу објекта. 

8. Првенство за добивање зајма по оеом кон-
курсу имаће зајмотражиоци који понуде краћи 
рок исплате зајма. 

9. Банка може за уредну отплату зајма тражи-
ти гаранцију политичкотериторијалне јединице. 

10. Захтев за одобрење зајма са инвестиционим 
елаборатом и прилозима, подноси се у два пример-
ка терито-ријално надлежној задружној штедио-
ници. 

11. Захтев за зајам по овом конкурсу може се 
подносити до 31 јануара 1960 године. 

12. У свему осталом за овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и оста-
лих важећих прописа који се односе на зајмове за 
инвестиције. 

О. бр. 105 
20 новембра 1959 године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 

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

829. 

На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-
вести,ције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 
и 25/59), у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове финансија, Југословенска 
пољопривредна банка расписује 

XXV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-
ДА ЗА ИЗГРАДЊУ МАГАЦИНА ЗА СМЕШТАЈ 
РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕ-

БЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Југословенока пољопривредна банка одобра-
ваће инвестиционе зајмове из средстава Општег 
инвестиционог фонда за изградњу магацина за 
смештај р естраду кцион ог материјала за потребе 
пољопривредних организациј а. 

2. Право учешћа на овом конкурсу имају све 
пољопривредне произвођача организације и по-
словни савези земљорадничких задруга. 

Пословни савези земљорадничких задруга мо-
гу учествовати на овом конкурсу за добивање зај-
мова само за изградњу магацина за смештај се-
менске робе. 

3. Захтев за зајам мора да садржи све подат-
ке прописане у члану 16 Уредбе о зајмовима за 
инвестиције, а подноси се на посебним обрасцима 
Југословенске пољопривредне банке. 

4. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

1) инвестициони елаборат; 
2) доказ да оу обезбеђена средства за полага-

ње гарантног износа и средства за учешће у тро-
шковима инвестиција. 

5. Инвестициони елаборат који се подноси уз 
захтев за зајам треба да буде израђен по важе-
ћим прописима, и да садржи: 

1) инвестициони програм израђен према Уред-
би о изради и одобрењу инвестиционог програма и 
о полагању депозита за обезбеђење исплате инве-
стиционих 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 на-
значењем вредности радова и капацитета инвести-
ционих објеката за чију се изградњу одобрава ин-
вестициони програм. 

Инвостициони програм, мишљење и предлог 
ревизионе комисије и решење о одобрењу инвести-
ционог програма морају бити повезани у једну це-
лину и запечаћени печатом органа који је издао 
одобрење; 

2) идејни пројекат за сваки грађеви,нски објекат 
за чију се изградњу тражи зајам, израђен и ре-
видиран према Уредби о грађевинском пројектова-
њу („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/58). 

За грађевинске објекте уместо идејних проје-
ката могу се подносити главни пројекти. 

Предмер мора бити израђен по свима позици-
јама грађевинских, инсталатерских и занатских 
радова, тако да се може видети како се дошло до 
појединих количина радова. 
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Груби предмер и предрачун израђен на бази 
грубог предмера неће се узимати у обзир. 

Предрачун мора бити израђен по свима пози-
цијама предмера на основу јединичиих цена из 
1959 године; 

3) спецификацију опреме са назначењем глав-
них карактеристика, цене за сваку позицију опре-
ме и трошкова транспорта опреме и монтажних 
радова; 

4) опецификацију осталих трошкова (израда 
главног пројекта, истражни радови и др.). 

6. Зајмови ће се одобравати под следећим усло-
вима: 

1) уз учешће инвеститора у трошковима инве-
стиција, најмање у висини која буде одређена про-
писима важећим у време одобрења зајма; 

2) уз камату по стопи од 3% годишње; 
3) уз рок исплате зајма који не може бити 

дужи од 15 година, с тим да плаћање првог ану-
итета доспева годину дана после рока утврђеног 
за завршетак изградње инвестиционог објекта. 

7. Првенство за добивање зајма по овом кон-
курсу имаће зајмотражиоци који понуде краћи рок 
исплате зајма. 

8. Банка може за уредну отплату зајма тражи-
ти гаранцију пол итичкотериториј алпе јединице. 

9. Захтев за одобрење инвестиционог зајма оа 
инвестиционим елаборатом и свима прилозима под-
носи се у три примерка територијално надлежној 
задружној штедионици. 

10. Захтеви по овоме конкурсу могу се подно-
сити до 29 фебруара 1960 године. 

11. У свему осталом за овај конкурс важе од-
редбе Уредбе о зајмовима за инвестиције и оста-
лих важећих прописа који се односе на зајмове 
за инвестиције. 

О. бр. 106 
26 октобра 1959 године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор, Управног одбора, 

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

830. 
На основу чл. 5 и 21 Уредбе о зајмовима за ин-

вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 
и 25/59), у сагласности са савезним Државним се-
кретари ј атом за послове финансија, Југословенска 
пољопривредна банка расписује 

XXVI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-

ДА ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ 
СТОЧНИХ АМБУЛАНТИ 

1. Југословенска пољопривредна банка одобра-
ваће из средстава Општег инвестиционог фонда 
зајмове за изградњу и опрему нових и реконструк-
цију постојећих сточних амбуланти пољопривред-
них организација. 

2 Право учешћа на овом конкурсу имају све 
пољопривредне произвођача организације које 
имају најмање 2.000 условних грла стоке. 

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

Среда, 16 децембар 1959 

4. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети: 

1) инвестициови елаборат, 
2) доказ да су обезбеђена средства за полагање 

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

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

1) инвестициони програм израђен према Уредби 
о изради и одобрењу инвестиционог програма и о 
полагању депозита за обезбеђење исплате инве-
стиционих 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 на-
значењем вредности и капацитета инвестиционих 
објеката за чију се изградњу односно набавку одо-
брава инвестициони програм. 

Инвестициони програм, мишљење и предлог 
ревизионе комисије и решење о одобрењу програ-
ма морају бити повезани у једну целину и запеча-
ћени печатом органа који је издао одобрење; 

2) идејни пројекат за сваки грађевински објекат 
за чију се изградњу односно реконструкцију тра-
жи зајам, израђен и ревидиран према Уредби о 
грађевинском пројектоеању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 32/58). 

За грађевинске радове уместо идејног пројек-
та може се поднети главни пројекат израђен и ре-
видиран према Уредби о грађевинском пројекто-
вања; 

3) опецификацију опреме са назначењем глав-
них карактеристика, цена за сваку позицију опре-
ме (одвојено за увозну а одвојено за домаћу) и тро-
шкова транспорта и монтажних радова. 

6. Зајмови ће се одобравати под следећим усло-
вима: 

1) уз камату по стопи од 3% годишње; 
2) уз рок исплате зајма који не може бити 

дужи од 10 година, с тим да плаћање првог ануи-
тета доспева годину дана после рока предвиђеног 
за завршетак изградње инвестиционог објекта; 

3) уз учешће инвеститора у трошковима инве-
стиција, најмање у висини која буде одређена про-
писима важећим у време одобрења зајма. 

7. Првенство за добивање зајма по овом кон-
курсу имају они зајмотражиоци који понуде краћи 
рок исплате зајма и који имају већи број условних 
грла стоке. 

8. Банка може за уредну отплату зајма тражи-
ти гаранцију политичкотериторијалне јединице. 

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

10. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
подносити Бан ци до 29 фебруара 1960 године. 

11. 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. 107 
26 октобра 1959 године 

Београд 

Југословенска пољопривредна банка 
Ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор, Уп-р ар ног одбора, 

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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831. 

На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 и 
25/59), у сагласности са савезним Државним секре-
тар^ атом за послове финансија, Југосл свенска ин-
вестициона банка расписује 

XXXIX К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
СИНТЕТИЧКИХ ВЛАКАНА И КАПАЦИТЕТА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА 

1. Југословенска инвестициона банка даваће по 
овом конкурсу зајмове из средстава Општег инве-
стиционог фонда за изградњу, реконструкцију и 
проширење капацитета за: 

1) производњу синтетичких влакана, и то: 
а) основних сировина за производњу м о а -

мера, 
б) мономера и полимера, 
в) филамената и влакана; 

2) производњу пластичних маса, и то: 
а) основних сировина, 
б) интермедијера,-
в) омекшивача, 
г; за примарну прераду пластичних маса. 

2. Зајмови ће се одобравати за ону производњу 
која се заснива на савременим технолошким про-
цесима. 

3. На овом конкурсу могу учествовати привред-
на предузећа, удружене привредне организације и 
политичкотериториј алне ј единице. 

Зајмотражиоци се могу јавити за један или за 
више производа у оквиру једне намене Заведене 
у тачки 1 под 1 и 2 овог конкурса, или за један или 
више производа у оквиру обе намене наведене у 
тачки 1 овог конкурса. 

Изградња, реконструкција или проширење мора 
да претставља економсио-техничку јединицу било 
да се ради о фазној или финалној производњи. 

4. Зајмови по овом конкурсу дају се под условом 
да се траженим зајмом и средствима корисника зај-
ма односно његовог јемца обезбеђује потпуна из-
градња објекта за који се тражи зајам. 

5. Зајмотражилац је обавезан да учествује у 
трошковима инвестиција и сопственим средствима, 
као и да положи гарантни износ према прописима 
важећим у време доношења одлуке о давању зајма. 
Зајмотражилац може понудити и веће учешће у 
трошковима инвестиција од прописаног. 

6. Зајмови по овом конкурсу даваће се уз камату 
по стопи од 4% годишње. 

Рок враћања зајма не може бити дуж^г од 25 
година. 

7. Првенство при добивању зајма имаће зајмо-
тражиоци који: 

1) обезбеђују најниже производне трошкове по 
јединици производа и већи рентабилитет у односу 
на укупно потребна средства; 

2) имају најниже трошкове инвестиција по је-
диници производа у односу на укупно потребна 
средства; 

3) нуде веће учешће; 
4) у већој мери заснивају производњу на до-

маћој сировинсиој бази и остварују већи девизни 
ефекат; 

5) нуде краћи рок за остваривање редовне про-
изводње, рачунајући од тренутка одобравања ин-
вестиционог зајма; 

6) нуде краћи рок за исплату зајма. 
Избор захтева по наведеним критеријумима вр-

шиће се посебно за намене под 1, а посебно за на-
мене под 2 из тачке 1 овог конкурса. 

Приликом одобравања зајмова Банка може утвр-
дити највише трошкове инвестиционог улагања по 
јединици производње, највише трошкове производ-
ње, као и најнижу стопу рентабшгитета, изнад одно-
сно испод којих се не могу одобравати зајмови по 
овом конкурсу. 

8. Банка може да утврди оптималне капацитете 
којима ће се руководити приликом одобравања 
зајмова. 

Зајмотражиоци су дужни да, ван предвиђеног 
капацитета, дају економско-техничке податке за 
оптималне капацитете односно фазе до оптималног 
капацитета, као и образложен^ оправданости пред-
виђеног капацитета. 

Истовремено, потребно је образложиш да ли 
предложени капацитет омогућава проширивања у 
етапама. 

Захтев за инвестициони зајам треба да са-
држи податке наведене у члану 16 Уредбе о зај-
мовима за инвестиције, а подноси се на прописаним 
банчиним обрасцима. 

10. Уз захтев За зајам подноси се и потпун ин-
вестициони елаборат према члану 18 став 1 Уредбе 
о зајмовима за инвестиције. Инвестициони програм 
и идејни пројекат грађевинских радова морају бити 
ревидирани и одобрени. 

Предмер уз идејни пројекат грађевинских радо-
ва треба да буде израђен по свим позицијама гра-
ђевинских, занатских и инсталатерских радова, да 
се може видети како се дошло до појединих ко-
личина радова. Предрачун треба да буде израђен 
по свим позицијама предмера, на основу важећих 
цена. Груби предмер и предрачун израђен на основу 
грубог предмера неће се узети у обзир. За грађевин-
ске радове уместо идејног пројекта може се поднети 
први део одобреног главног пројекта. 

Спецификација опреме треба да буде израђена 
са назначењем главних кар актери етика, као и цена 
за сваку позицију опреме (одвојено за увозну, а од-
војено за домаћу опрему) и трошкова монтажних 
радова. 

Изузетно, зајистражиоци могу уз захтев за за-
јам да поднесу само ревидиран и одобрен инве-
стициони програм, с тим да идејне пројекте и спе-
цификацију опреме могу да поднесу накнадно, али 
пре доношења решења о одобрењу зајма. Накнадно 
поднетим идејним пројектима и спецификацијом 
опреме не може се мењати инвестициона сума пред-
виђена инвестиционим програмом. 

11. Зајмотражиоци који желе да раде програм 
за изградњу капацитета за производњу перлона (ми-
лона), могу користити израђени претпројекат којим 
располаже Удружење хемиске индустрије Југосла-
в а е. 

12. Зајмотражилац је дужан уз захтев за зајам 
поднети доказ да су обезбеђена средства за пола-
гање гарантног износа и за учешће у трошковима 
инвестиција (члан 17 тачка 2 Уредбе о зајмовима 
за инвестиције). Ако та средства обезбеђује поли-
тичкотериторијална јединица, зајмотражилац је ду-
жан поднети изјаву надлежног органа политичко-
територијалне јединице о обезбеђењу тих средстава. 

13. Банка може условити одобрење зајма јем-
ством политичкотеритори јалне јединице. 

14. Захтев за зајам, са потребном до^ументаци-
јом, подноси се у 4 примерка најближој филијали 
Југословенске инвестиционе банке. 

15. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
поднети до 30 јуна 1960 године. 
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Сви зајмотржиоци који желе учествовати на 
овом конкурсу, дужни су у року од месец дана од 
дана објављиван^ његовог у „Службеном листу 
ФНРЈ", поднети Банци пријаву о учествовању на 
конкурсу на обрасцу који прописује Банка. 

Управни одбор Банке може доносити одлуке о 
финансирању објеката по поднетим захтевима и 
пре истека рока конкурса, ако се ови објекти укла-
пају у планирани развој ове производње и ако 
постоје услови за самостално решавање, имајући 
у виду остале поднете односно пријављене захтеве. 

, О. бр. 785 
16 октобра 1959 године 

Београд 

Југословенска инвестициона банка 
Г л а в н а ц е н т р а л а 

Претседник 
Генерални директор, Управно-г одбора, 

Аугустин Папић, с. р. Хасан Бркић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Правилника о изменама 
и допунама Правилника о накнадама за службена 
путовања и селидбе у иностранство, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 48/59, поткрала ниже 
наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАКНАДАМА ЗА СЛУЖБЕНА 

ПУТОВАЊА и СЕЛИДБЕ У ИНОСТРАНСТВО 
У члану 1 став 2, у тексту под насловом: „За 

необухваћене земље Азије и Африке", уместо речи: 
„САД долара" треба да стоји: „енглеских фунти". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа з;а 
општу управу. Београд, 4 децембра 1959 године. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
,НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

У броју 49 од 28 новембра 1959 године објављује: 
Уредбу о изменама Уредбе о организацији и 

раду Завода за статистику Народне Републике Ср-
бије; 

Одлуку о стопи пореза на промет дувана; 
Наредбу о једногодишњим течајевима за стица-

ње звања болничара. 
У броју 50 од 5 децембра 1959 године објављује: 
Закон о укидању срезова у Аутономној Косов-

ско-метохиској Области; 
Одлуку о избору једног члана Извршног већа 

Народне скупштине Народне Републике Србије; 
Одлуку о разрешењу једног члана Одбора за 

друштвена средства; 
Одлуку о избору једног члана Одбора за дру-

штвена средства; 
Одлуку о разрешењу судиске дужности судија 

Врховног суда Народне Републике Србије и окру-
жних судова; 

Одлуку о избору судија Врховног суда Народне 
Републике Србије, Вишег привредног суда у Бео-
граду и окружних судова; 

Одлуку о привременом финансирању државних 
потреба Народне Републике Србије у периоду ја-
нуар—март 1960 године; 

Одлуку о одређивању броја и о разрешењу п 
избору чланова Универзитетског савета и факул-
тетских савета Универзитета у Београду; 

Одлуку о одређивању броја и избору чланова 
факултетских савета Правног и Техно лош ког фа-
култета у Новом Саду. 

У броју 51 од 12 децембра 1959 године објављује: 
Закон о подручјима општина и срезова у На-

родној Републици Србији; 
Закон о изменама и допунама Закона о буџету 

Народне Републике Србије (Републичком буџету) 
за 1959 годину; 

Закон о завршном рачуну о извршењу Буџета 
Народне Републике Србије (Републичком завршном 
рачуну) за 1958 годину; 

Закон о заштити споменика културе; 
Закон о изме-нама и допунама Закона о Умет-

ничкој академији; 
Одлуку о избору једног члана Одбора за при-

вреду; 
Препоруку о мерама за. даљи развој и унапре-

ђење занатства; 
Упутство о начину и роковима примопредаје 

несвршених предмета и других службених подата-
ка, као и примопредаје, смештања и чувања архиве 
свршених предмета укинутих срезова и општина; 

Правилник о саставу и начину образовања при-
времених школских одбора виших техничких ма-
шинских школа у Београду, Крагујевцу и Нишу; 

Правилник о саставу и начину образовања при-
временог школског отвора Више техничке обућар-
ске школе у Београду; 

Правилник о саставу и начину образовања при-
временог школског одбора Више техничке текстил-
не школе у Лесковцу; 

Допуну IV Конкурса за давање инвестиционих 
зајмова из средстава Инвестиционог фонда Народ-
не Републике Србије у циљу привредног развоја 
неразвијених рејона. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 48 од 23 новембра 1959 
године објављују: 

Наредбу о проширењу подручја која се став-
љају под здравствени надзор у циљу спречавања и 
сузбијања маларије; 

Упутство о измени Упутства о начину финан-
сирања и финансиског пословања у здравственим 
установама на подручју Народне Републике Хр-
ватске; 

Договор о укидању Договора о највишој цени 
телади за клање и телади за даље држање. 

У броју 49 од 27 новембра 1959 године објављују: 
Одлуку о овлашћењу секретара Извршног већа 

Сабора за прописивање правилника о давању на 
коришћење станова којима располаже Извршно 
веће Сабора; 

Решење о именовању и разрешењу чланова 
Савета за социјалну заштиту НР Хрватске; 

Наредбу о допуни Наредбе о одређивању за-
натских радиности и њима сличних привредних 
делатности у којима се одобрење за оснивање при-
ватних занатских радњи издаје по слободној оцени; 

Наредбу о допуни Наредбе о привредним делат-
ностима које се сматрају сличним занатским ради-
ностима; 

Одлуку о Студентском центру као универзи-
тетској установи са самосталним финансирањем. 
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У броју 50 од 5 децембра 1959 године објављују: 
Правилник о давању на коришћење станова 

којима располаже Извршно веће Сабора. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
у броју 37 од 26 новембра 1959 године објављује: 

Препоруку о настављању реформе вишег сту-
дија на факултетима Универзитета у Љубљани; 

Одлуку о ослобођавању новинских предузећа 
од плаћања буџетског доприноса из лисног дохотка 
радника за 1959 годину; 

Одлуку о образовању Комисије за награђивање 
службеника републичких органа; 

Решење о именовању претседника и чланова 
Комисије за награђиван^ службеника републичких 
органа; 

Решење о именовању претседника и чланова 
Комисије НР Словеније за народне паркове. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина у броју 43 од 27 новембра 1959 године 
објављује: 

Уредбу о преносу права управљања на поје-
диним шумама и шумским земљиштима у опшена-
родној имовини на народни одбор Општине Ка-
лесија; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о Фонду 
за социјалне установе; 

Одлуку о овлашћењу секретара Извршног већа 
НР БиХ за прописивање правилника о давању на 
коришћење станова којима располаже Извршно 
веће НР БиХ; 

Решење о престанку рада Рејонске управе за 
планинске пашњаке у Калиновику; 

Решење о престанку рада Рејонске управе за 
планинске пашњаке у Ливну; 

Решење о проглашењу шумских одељења шум-
ско-господарске јединице „Старчевица — Бјеље-
вина" за стално заштитне шуме; 

Решење о проглашењу шумских одељења шум-
ско-господарске јединице „Црни Врх" за стално 
заштитне шуме; 

Решење о проглашењу шумских одељења шум-
ско - господ арс к е јединице „Стрмац — Вилуси" за 
стално заштитне шуме; 

Решење о изменама и допунама Решења о 
образовања Завода за станбену изградњу у Са-
рајеву; 

Наредбу о одбрани од поплаве, о генералном 
плану и организацији мреже органа за одбрану од 
поплаве; 

Решење о образовању Комисије за давање на-
града службеницима ргпубличких органа; 

Решење о именовању претседника и члано,ва 
Архивског савета НР БмХ; 

РеупехБе о измени и допуни Решења о имено-
вању Републичке комисије за преглед филмова; 

Објаву Изборне комисије НРБиХ о потврђеној 
капцг:датури за избор народног посланика Репуб-
личког ВСЈ ,А Народне скупштине НРБиХ у Избор-
ном срезу Босански Петровац. 

У броју 44 од 4 децембра 1959 године објављује: 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о име-

новању претседника и чланова одбора и сталних 
комисија Извршног већа НРБиХ; 

Одлуку о изменама и допуп ?а Одлуке о новом 
саставу Комисије за верска питања; 

Правилник о давању на коришћење станова 
којима располаже Извршно веће НРБиХ; 

Решење о постављењу шефа Кабинета пред-
седника Народне скупштине НРБиХ; 

Решење о допуни Решења о разрешењу и по-
стављењу републичких државних секретара, прет-
седник републичких савета, секретара у Извршном 
већу НРБиХ и секретара секретаријата републич-
ких савета; 

Решење о изменама и допунама Решења о име-
новању претседника и чланова Комисије за 
физичку културу НРБиХ; 

Решење о разрешењу од дужности јавног пра-
вобраниоца НРБиХ. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Маке-
доније" у броју 38 од 26 новембра 1959 године 
објављује: 

Уредбу о Инспекцији друмског саобраћаја; 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о обра-

зовању Савета за научни рад Народне Републике 
Македоније; 

Одлуку о изменама Одлуке о одређивању обје-
ката и радова чије инвестиционе програме одобрава 
Одбор за привреду Извршног већа; 

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

Решење о образовању Завода за професионалне 
и радно оспособљавање слепих лица; 

Решење о престанку рада Управе за зграде на 
коришћењу Народног собрања и Извршног већа; 

Одлуку о примању завршног рачуна за 1958 
годину; 

Одлуку о издвајању дела од вишка среских 
завода за социјално осигурање за 1958 годину у 
Фонд за здравствену изградњу при Републичком 
заводу за социјално осигурање; 

Одлуку о доношењу предрачуна прихода и ра-
схода за 1959 годину; 

Одлуку о доношењу предрачуна прихода и ра-
схода Фонда за здравствено реосигурање за 1959 
годину; 

Одлуку о примењиван^ додатка доприноса за 
социјално осигурање; 

Одлуку о расподели средстава Фонда за пре-
веитивну здравствену заштиту; 

Одлуку о расподели средстава из образованог 
Фонда за здравствену изградњу при Републичком 
заводу за социјално осигурање; 

Одлуку о доношењу предрачуна прихода и ра-
схода Фонда за превентивну здравствену заштиту 
за 1959 годину; „ 

Одлуку о расподели средстава из деблокираних 
вишкова за 1954 годину; 

Одлуку о покривању мањкова среских завода 
за социјално осигурање за 1958 годину; 

Одлуку о спровођењу обавезног здравственог 
реосигурања; 

Одлуку о расподели општих стопа доприноса 
за социјално осигурање; 

Одлуку о посебном доприносу за здравствено 
осигурање; 

Одлуку о одређивању дела доприноса из Фонда 
за превентивну здравствену заштиту који улази у 
Фонд за превентизну здравствену заштиту при 
Републичком заводу за социјално осигурање. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Страна 
ЦРНЕ ГОРЕ 819. .Решење о допунама Решења о поштан-

око-телеграфско-телефоиској тарифи за 
„Службени лист Народне Републике Црне унутрашњи саобраћај — — — — Ц7в 

Горе" у броју 28 од 19 новембра 1959 године 
објављује: 820 Правилник о изменама и допунама Пра-

Указ о проглашењу Закона о изменама и до- вилника о службеницима Савезне инду-
пунама Закона о буџету Народне Републике Црне стриске коморе и стручних удружења из 
Горе (Републичком буџету) за 1959 годину, са тек- области индустрије и рударства — — 1176 
стом истог закона; ' 0 0 

вл. правилник о изменама Правилника о 
Указ о проглашењу Закона о ВИШОЈ поморској службенипима Савезне грађевинске ко-

школи, са текстом истог закона; 4 море и стручних удружења из области 
Извештај Републичке изборне комисије о до- грађевтгнарства — — — — — — 1177 

пунским изборима за два одборника Општинског 
већа НОО Ријека Црнојевића; 822- Правилник о изменама Правилника о 

службеницима нољогтривредно-шумар-
Извештај Републичке изборне комисије о до- о к и х К 0 М 0 ( р а и слу именицима савезних 

пунским изборима за два одборника Већа произ- стручних удружења из области пољопри-
вођача НОО Ријека Црнојевића. вреде и шумарства — — — — — — Ц78 

У броју 29 од 23 новембра 1959 године објављује: 
Указ о проглашењу Закона о гимназији, са 8 2 3 ' ° изменама Правилника о 

текстом истог закона; службеницима задружних савеза 1179 
Решење о именовању претседник, секретара 824. Правилник о изменама и допунама Пра-

и чланова Стручног савета за саобраћај и путеве. вилника о службеницима трговин,оких 
шшшш̂ шша—шш̂ ашшшш̂ —̂ шшшшашшшшашшвшша—шшшт̂ ш—шшт—шшт—т КОМОра ИЗ области у н у т р а ш њ е Трговине 1180 

Р А Л Р Ж А 1 ' Р е ш е њ е 0 прописивању нове Тарифе за 
и А Д г т Л Ј . превоз робе на пругама Југословенских 

Страна железница, Део 7 — Транзитна тарифа 1181 
809. Уредба о накнади трошкова у кривичном ш Решење о ју гос лов епским стандардима 

и парничном поступку — — — — — 1161 з а а л а т з а 0 б р а д у дрвета — тестере — — 1181 

810. Одлука о изменама Одлуке о одређивању т . ХХШ Конкурс за давање инвестиционих 
висине новчане помоћи члановима поро- . . 
дица чији су храниоца на обавезној вој- зајмова из средстава Општег инвестицио-
ној служби — — — — — — — 1164 ног фонда за набавку комплетних уре-

ђаја за производњу луцеркиног брашна и 
811. Наредба о измени Наредбе о затезних з а с у ш е њ е з е л е н е ^ ^ е х р а н е ^ — — 1 1 8 2 

каматама — — — — — — — — Исо 
тт тг .г , 828. XXIV Конкурс за давање инвестиционих 812. Наредоа о из,мени Наредбе о коефицијен- . 
тима за обрачунавање разлике у ценама зајмова из средстава Општег инвестицио-
при извозу и увозу одређених производа ног фонда за набавку сервисних кола са 
и услуга — — — — — — — — 1165 одговарајућом опремом и осталих уређа-
хт хт ја за редовно одржавање по л^опри вред -813. Упутство о измени и допуни Упутства о 
наплати и контроли пореза на промет ш машина у експлоатацији — — — 1182 
шпиритуса и алкохолних пића — — — 1165 л л л „ 

829. XXV Конкурс за давање инвестиционе 
814. Упутство о изменама и допунама Упут- зајмова из средстава Општег инвестицио-

ства о спровођењу пописа (инвентариса- ног фонда за изградњу магацина за сме-
кша) код привредних организација 1171 ш т а ј р е д у к ц и о н о , , материјала за по-

815. Упутство за спровођење Одлуке о деде- т Р е б е пољопривредних организација — 1183 
љивању, новогодишњих награда службе- л л л т, 
ницима и радницима савезних државних Х Х У 1 Конкурс за давање инвестиционих 
органа и установа које врше јавну слу- зајмова из средстава Општег инвестицио-
ж6у ф — — — — — — — — 1173 ног фонда за изградњу и реконструкцију 

„ — „ сточн,их амбуланти — — — — — — 1184 816. Правилник о допуни Правилника о ко-
ришћењу путничких аутомобила за спе- т XXXIX Конкурс за давање инвестицио-
цијалне потребе у пољопривреди и шу- . ^ л 
марству — — — — — — — — 1175 них зајмова из средстава Општег инве-

стиционог фонда за изградњу капацитета 
817. Упутство о начину одређиван,а аконта- з а производњу синтетичких влакана и ка-

пија нове станарине — — — — — 1175 пацитета за производњу пластичних маса 1185 

818. Упутство о начину израчунавања дела Исправка Правилника о изменама и допуна-
закупнине за пословне просторије у стан- ^ ^ . 
беним зградама који припада фондовима м а Правилника о накнадама за службе-
тих зграда — — — — — — — — 1175 на путовања и сел,идбе у иностранство — 1186 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукановић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


