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134. 

На основу члана 55 Закона о доприносу из до-
хотка привредник организација („Службени лист 
ФНР,Ј", бр. 52/57 и 48/68), савезни Државни секре-
т а р ^ ат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
9 ПОВРЕМЕНОМ УПЛАЋИВАНА АКОНТАЦИ-
ЈА ПРИХОДА ВУЛЕТА И ФОНДОВА ОД СТРАНИ 
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 1959 ГОДИНУ 

1. Привредне организације дужне су уплаћи-
вати месечне аконтације доприноса из дохотка за 
ГШ) годину до подношења првог периодичног обра-
чуна. 

Обавеза уплаћивања аконтације доприноса иа 
дохотка доспева сваког 25-ог у месецу за протекли 
^есец. 

2. Месечна аконтација доприноса из дохотка 
утврђује се на следећи начин: 

Као основица за утврђивање аконтације до-
приноса из дохотка служи износ доприноса из до-
хотка утврђен по периодичном обрачуну за период 
јануар—септембар Ш58 године. Месечна аконта-
ција доприноса из дохотка износи једну деветину 
утврђеног доприноса из дохотка по периодичном 
обрачуну за период јануар—септембар 1958 године. 

3. Трговинске привоедне организације из чла -
на 49 тачка 11 Закона о доприносу из дохотка 
привредних организација које врше издвајање до-
приноса из дохотка по стопама из истог члана за-
кона, не плаћају месечне аконтације 'доприноса из 
дохотка по одредбама ове наредбе. 

4. Привредне организације чија је реализација 
^ р а в н о м е р н а због сезонског карактера пословања, 
уплаћују аконтације доприноса из дохотка према 
основици коју одређује посебним решењем орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија . Као привоедне организације 
са сезонским карактером пословања сматрају се 
привредне организације наведене у члану 22 Пра-
вилника о састављању периодичних обрачуна и 
наплати прихода буџета и фондова од привредних 
организација („Службени лист ФНРЈ" , бр. 27/58). 

5. Привредне организације које извршава ју о-
бавезе према друштвеној заједници у паушалном 
износу, уплаћују те обавезе у висини и у роко-
вима које одреди орган управе општинског народ-
ног одбора надлежан за послове финансија . 

6. Привредне организације којима је делимич-
но уступљен допринос из дохотка у 1959 години, за 
неуступљеич део доприноса из дохотка уплаћују 
одговарајући део аконтације по тачки 2 ове наредбе. 

7. Аконтацију доприноса из дохотка привредна 
организација расподелу је на поједине кориснике 
по чл. 20 и 35 Закона о доприносу из дохотка при-
вредних организација и уплатиће их на одговарају-
ће рачуне. 

8. Све друге облике аконтација прихода буџета 
и фондова привредне организације уплаћују у сми-
слу одЈуедаба Правилника о састављању периодич-
них обрачуна и наплати прихода буџета и фондова 
од привредних организација и Правилника о обра-
чунавању и у п л а ћ и в а н ^ амортизације, камате иа 
фонд основних средстава и камате на фонд обртних 
средстава привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ" , бр. 7/58). 

9. Ако се на основу поднетог периодичног обра-
чуна утврди да је укупан износ уплаћених месеч-
них аконтација прихода буџета и фондова мањи 
или већи од износа ових прихода утврђених у под-
нетом периодичном обрачуну, извршиће се упла-
та мање уплаћеног односно повраћај више уплаће-
ног износа. 

10. Ако привредна организација не уплати а-
контацију у смислу ове наредбе, банка врши бло-
кирање жиро рачуна и о томе обавештава орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија у смислу члана 27 Правилника о 
састављању периодичних обрачуна и наплати при-
хода буџета и фондова од привредних организација. 

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

Бр. 14—4605/1 
16 фебруара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

135. 

На основу члана 18 став 2 и члана 27 став 3 
Уредбе о зајмовима за инвестиције („Службени лист 
ФНРЈ" , бр. 31/56), у вези са- тачком 1 Одлуке о ви-
сини средстава Општег инвестиционог фонда за 
изградњу станова за потребе радника и службеника 
рудника угља и условима употребе ових средстава 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 6/57), а у сагласности 
са Секретаријатом Савезног извршног већа за инду-
стрију, савезни Државни секретару ат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
0 ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О УСЛО-
ВИМА ЗА ДАВАЊЕ ИНВБСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА 
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА У РУДНИЦИМА УГЉА 

1. У Наредби о условима за давање инвестици-
оних зајмова за изградњу станова у рудницима угља 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 17/57) у тачки V ст. 2 
и 3 мењају се и гласе: 

„Висина учешћа у трошковима инвестиција из-
носи 50% од доприноса за станбену изградњу који 
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се уплаћује у фонд за кредитирање станбене из-
градње, умањеног за износ доприноса који се по 
одредбама савезног друштвеног плана и других са-
везних прописа не може трошити у години у којој 
је уплаћен. 

Уз захтев за зајам зајмотражилац је дужан под-
нети податке о укупном износу доприноса за стам-
бену изградњу који ће по годинама у току кори-
шћења зајма уплатити у фонд за кредитирање стак-
лене изградње." 

2. У истој тачки додаје се нови став 4, који 
гласи: 

„Висина учешћа која се одређује по претход-
ним ставовима, примењиваће се и иа руднике угља 
којима су до ступања на снагу ове наредбе одо-
брени зајмови за станбену изградњу из средстава 
Општег инвестиционог фонда." 

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

Вр. 07—4125/1 
19 фебруара 1959 године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 

( Никола Минчев, с. р. 

136. 

На основу члана 24 став 3 Уредбе о зајмовима за 
инвестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56), са-
везни Државни секретаријат за послове финансија, 
у споразуму са савезним Државним секретари!атом 
за послове робног промета, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДОБРАВАЊУ ИНВЕ-
СТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА БЕЗ КОНКУРСА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ПОВЕЋАЊЕ СТОЧНОГ ФОНДА ИЗ СОПСТВЕ-
НЕ ПРОИЗВОДЊЕ, НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА МЕЛИОРАЦИЈЕ 
ЗЕМЉИШТА 

1. У Наредби о одобравању инвестиционих за ј -
мова без конкурса из средстава Општег инвестици-
оног фонда за повећање сточног фонда из сопствене 
производње, набавку пољопривредне опреме и опре-
ме за мелиорације Земљишта („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 29/57) у тачки I додаје се нови текст под 
2, који гласи: 

„2) за , изградњу грађевинских објеката за сме-
штај подмлатка насталог из сточног фонда из прет-
ходне тачке;". 

2. Досадашњи текст под 2 тачке I постаје текст 
под 3. 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 07—25557/1 — 58 
17 фебруара 1959 године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

137. 

На основу члана 70 став 1 тачка 6 и став 2 
Уредбе о трговинској делатности и трговинском 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58) и чла,-
на 3 под а) тачка 3 алинеја 6 Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и републичких ор--
гата управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 1в/5в), у 
вези са тачком 1 став 2 Наредбе о одређивању 
услова под којима се може уговарати производња 
и испорука индустриског биља („Службени лист 
ФН?Ј" , бр. 19/58) и тачком 6 став 1 Наредбе о одре-
ђивању услова под којима се може вршити кон-
трасирање дувана („Службени лист ФНРЈ", бр,! 
20/57), а у сагласности са савезним Државним секре-
тари) атом за послове финансија и С е к р е т а р и ј а т а 
Савезног извршног већа за пољопривреду и ш у -
марство, савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О НАЈВИШИМ ОТКУПНИМ ЦЕНАМА ДУВАПА 

РОДА 1959 ГОДИНЕ 

1. Ксннтрахирање и куповину дувана рода 1959 
године вршиће овлашћене привредне организације 
по следећим највишим откупним ценама з а ' поје-
дине класе и врсте дувана: 

А. За македонске типове дувана 
Тип „Јака" Дин./кг 

2.100 
1.600 
1.150 

900 
670 
480 
220 

90 
II категорија 

Класа I 750 
I I 610 

„ III 375 
„ I V 2Ф0 

V 135 
„ VI 70 

Буђави дуван 40 
Никотински дуван 5 

Тип „Прилеп" 
I категорија 

Класа I 1.700 
II 1.300 

„ Ш а 900 
„ Ш б 700 
„ ПГа 560 
„ т 370 

V 200 
„ VI 70 

II категорија 
Класа I 500 

II 420 
„ III ЗОО 
„ IV 200 

V 100 
„ VI 70 

Буђави дуван 40 
Никотински дуван 5 

Тип „Отља" -
I категорија 

Класа I 830 
На 690 

„ Нб 550 

I категорија 
Класа I 

и II 
„ Ш а 
„ 1ПВ 
„ ГУа 
„ ГУб 
„ V 
П VI 
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Ћ, За војвођаногси тип дувана 
Диџ./кг 

Класа I 200 
II 170 

Ш 140 
н IV 115 

V 00 
,Г VI бо 

Буђави дуван 30 
Никотинске дуван 2 

Е. За тип дувана „Подравине" 
Кла-са I 230 

II 180; 

III 130 
„ IV 70 

Буђави дуван 40 
Никотиноки дува^Ј 5 

Ж . За дуван оа подручја Истре 
1) Суви дуван 

Категори-ја A 
Класа I 1.000 

II 800 
III 600 
IV 400 

„ V 250 
„ VI 120 

Категорија В 
Класа I 800 

II 600 
I I I 400 
IV ЗОО 
V 180 

VI 100 
Плесниво дуван 80 
Ситни дуван I класе 70 
Ситни дуван II класе 50 

2) Зелени дуван 
I пуна кондиција 50 

1 степен оштећења 40 
2 степен оштећења 20 
3 степен оштећења 10 

II пуна кондиција 35 
1 степен оштећења * 25 
2 степен оштећењ а 10 
3 степен оштећења 8 

III пуна кондиција 25 
1 степен оштећења 12 
2 степен оштећења 8 
3 степен оштећења . 4 

2. Цене из тачке 1 ове наредбе важе франко 
вагон или магацин откупне станице, по избору 
купца. 

Дувани у нискама (нескалупљени) откупљиваће 
се,^и то: дувани I ет II класе по цени за III класу, 
остале класе — за једну класу ниже, a VI класе — 
по ценама буђавог дувана. 

Неуобичајено влажни дува-ни, поред тога што 
ће се одбити вештачењем утврђена сувишна влага, 
откупшиваће се по цени за једну класу ниже. . 

Дуванске лишће и отпа.ци дуванског лишћа 
који су неупотребљиви за израду дуванских прера-
ђевина, а могу се употребити з-а ф а б р и к а н т у нико-
тина, откупљиваће се по ценама предвиђеним за 
никотин ски дуван из тачке 1 ове наредбе. 

Ако су песак, земља или други страни пред-
мети помешани са дуваном, њихова тежина утвр-
ђена вештачењем одбиће се од тежине дувана. 

Дувани неуговорених типова откупљиваће се 
по цени за 1едну класу ниже од оних цена које 
важе за вт>сту ^уговореног типа дувана из тачке 1 
ове наредбе 

3. Овлашћене привретше организације, при ку-
повини дувана по ценама из тачке 1 ове наредбе, 

Дин./кг 
Класа Ш а ,105 

Ш б 360 
„ IVa зао 
„ IV6 210 

Уа . 100 
V6 . 100 

VI 70 
Буђави дуван 40 
Никотинске дуван 5 

Б. За херцеговачки тип дувана (јадранско подручје) 
Дин./кг 

Класа 1а 860 
16 710 

Иа 650 
„ Нб 520 

Ш а 450 
Ш б 350-
IVa , ЗОО 
IV6 220 
Уа 180 
V6 125 

VI 70 
Буђави дуван 40 
Никотински дуван 5 

В. За тип дувана са подручја Босне 
Класа 1а 495 

16 406 
Иа 380 
Иб 305 

Ш а 280 
III6 225 
IVa ШО 
IV6 150 
Уа 120 
Уб 90 

„ V I 60 
Буђави дуван 40 
Никотинеки дуван 5 

Дуван произведен на подручју Фоче откупљи-
ваће се, и то: 

1) дуван финијег ткива и светле боје — по на ј -
виа ш откупним ценама утврђеним за поткласе б) 
за херцеговачки тип дувана; 

2) остали квалитети — по највишим откупним 
ценама утврђеним за тип дувана са подручја Босне. 

- Г. За тип „Бајина Башта" 
Дин./кг 

Класа I 720 
II • 600 

Ш а 450 
III6 350 

„ IVa 3 » 
„ IV6 240 

V 150 
„ VI 70 

Буђави дуван 40 
Никотинске дуван 5 

Д, За тип „Просечан" 
I категорија 

Класа I 700 
II 580 

III 450 
IV 320 
V * 200 

VI 70 
II категорија 

Класа I 500 
II 400 

III 320 
IV 220 
V 130 

„ VI 60 
Буђави дуван 40 

i Никотинске дуван 5 
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дужне су придржава-ш се Посебних мерила за кла-
сификадију дувана (Додатак „Службеног листа 
ФНРЈ", бр. 4/50). 

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

Вр. 753/1 
17 фебруара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

га послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с, р. 

138. 

На основу тачке 2 Одлуке о продајним ценама 
дувана и дуванских прерађевина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. Ш86), савезни Државни секретари јат 
за прослове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
0 ПРОДАЈНИМ ЦЕНАМА НОВИХ ВРСТА ЦИГА-? 

РЕ^ГА 
1. Одређују се продајне цене на мало за сле-

деће нове ^рсте цигарета: 
Дин./20 ком. 

1) , Интернационал — Стар", калибра 8 мм, 
дужине 07 мм, паковане у Сл анкетама 
(меко паковање) — по 20 комада — — 65 

2) „Приморка", калибра 8 им, дужине 07 мм, 
паковано у кутијама са покретним уну-
трашњим делом по 20 комада — — — 56 

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

Бр. 856/1 
17 фебруара 1959 године 

Београд 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

139. 

На основу тачке 2 став 4 Наредбе о одређи-
вању услова под којима се може вршити контра-
хирање дувана („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/57), 
савезни Државни секретари јат за послове робног 
прелета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОДРУЧЈА НА КОЈИМА ЋЕ ПОЈЕДИНА ПРЕ-' 
ДУЗЕЋА ЗА ОБРАДУ ДУВАНА ЈОНТРАХИРАТИ 

ДУВАН 

1. У Наредби о одређивању подручја на којима 
ће поједина предузећа о б о а ^ пд - - . к о н т ' - д и -
рати дуван („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/58) у 
одељку I после тачке 11 додају се две нове тачке, 
које гласе: 

„12) срез Зајечар улази у подручје за кон-
трахпрање дувана 5 Предузећа за об"-3 лу дувана из 
Књажевца; 

13) срез Неготин улози у подр-. ? за контра-
хирање дувана Предузећа за откуп и обраду ду-
вана „Крајинац" из Неготина." 

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

Бр. 772/1 
18 фебруара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

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

140, 
На основу става 3 тачка 2 главе XXII Саве-

зног друштвеног плана за 1959 годину, уз сагла-
сност савезног Државног секретаријата за послове 
финансија, Комитет за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОЦЕНТУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА АМОР^ 
ТИЗАЦИЈЕ ЗА М И Ч И Н У УВЕЗЕНЕ РОБЕ И 

УСЛУГА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

1 Проценат до кога привредне организације 
могу у смислу става 1 тачка 2 главе XXII Савезног 
друштвеног плана ла 1959 годину користити сред-
ства амортизације за плаћање увезене робе и у^ 
слуга у вези са инвестицијама, износи: 

1) за руднике и топионице металургије, преду-
зећа лука и складишта, пољопривредна добра и 
земљорадничже задруге — — — — — — 20%; 

2)' за предузећа речног транспорта — — 25%; 
3) за термоелектране, руднике угља, фабрике 

шећера, предузећа графичке индустрије, новинска 
и издавачка предузећа која имају графичке по-
гоне, предузећа филмске индустрије и предузећа 
друмског саобраћаја — — — — — — 30%;' 

4) за фармацеутско-хемиска предузећа 35%?; 
5) за предузећа за производњу (експлоатацију) 

нафте, предузећа за геолошка, геофизичка и рудар-
ска истраживања и предузећа ваздушног саобра^ 
ћа ја — — — — — — — — — — — 50%.' 

2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о утврђивању процента до кога од-
ређене привредне организације могу користити 
средства амортизери је за плаћање увезене робе и 
услуга у вези са инвестицијама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 5/53). 

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

О П. бр. 1146 
16 фебруара 1959 године 

Београд 
Претседник 

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

141. 

На основу члана 11 одељак III тачка 4 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58), Секретаријат Савезног извршног Бећа за 
саобргћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О СРЕДСТВИМА ЗА СПАСАВА,ЊЕ II \ ТАНКЕ-

РИМА ТРГОВАЧКЕ МОГИ ДРИНЕ ФНР.Ј 

1. Танкери трговал-е м зрп^чт ,^ сМ1Г 7 од 3^0Ј 
к виш? ВРТ, грађени без средњег и - д г ' 1 ^ , лтпр-г-
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ју имати по два чамца за спасавање на свакој стра-
ни кројеног надграђа. Чамци морају бити толики 
да два чамца с једне стране могу примити сва 
лица која се налазе на броду. Чадоци се морају на-
лазити на месту које одреди орган надлежан за 
издавање пловидбене дозволе за та ј брод, али што 
је могуће на већој удаљености један од другога, и 
морају бити прикопчани сваки на својој гарни-
тури соха. 

2. Орган надлежан за издавање пловидбене до-
зволе може дозволити да танкери дужине до 152,397 
метара (500 стопа) на којима се не могу са сваке 
стране крменог надграђе сместити по два чамца 
за спасавање, могу имати са сваке стране крменог 
надграђа по један чамац за спасавање, али толики 
да сваки може примити сва лица на броду. Ови 
чамци морате бити смештени на начин прописан 
у претходној тачки. 

Поред чамаца за спасавање, танкери из прет-
ходног става ,морају имати и одређени број спла-
вова који се пре употребе морају напунити вазду-
хом. Капацитет сплавова мора бити такав да могу 
примити сва лица на броду. Сплавови морају бити 
смештени на обема странама брода тако да спла-
вови са једне стране могу прибити полор^ну лица 
која се налазе на броду. 

3. Средства за спасавање и њихов смештај, који 
еу прописани овом наредбом, сачињавају уређај 
који је за танкере из тачке 1 ове наредбе изједна-
чен са уређајем прописаним тачком п) правила 32 
главе III Међународне конвенције за заштиту људ-
ског живота на мору (Лондон, 1948) („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 4/51). 

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

Бр. 271 
7 фебруара 1959 године 

Београд 
Секретар за саобраћај и везе, 

Пеко Дапчевић, с. р. 

142. 
\ 

На основу тачке 6 Одлуке о службеном оделу 
у поморству и унутрашњој пловидби („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 1/55), у вези са чланом 18 одељак 
II Уредбе о преношењу послова у надлежност са-
везних и р е п у б л и ч к а органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58), а у сагласности са Секре-
таријатом Савезног извршног већа за општу управу, 
Државним секретару атом за послове народне од-
бране, савезним Државним секретаријатом за по-
слове финансија и савезним Државним с е к р е т 
јатом за унутрашње послове, ппо^-^нем 

У П У Т С Т В О 
О ДОПУНИ УПУТСТВА О КРОЈУ, САСТАРГОН! 
ДЕЛОВИМА, БОЈИ И ОЗНАКАМА ИА СЛУЖБЕ-
НОМ О^ГЛУ У ПОМОРСТВУ и УНУТРАШЊОЈ 

Н^ОПИДБИ 
1. У Упуте:зу о к^Јту, саставним деловима, бо-

ји и ознакама на службеном оделу у поморству и 
унутрашњој пловидби (Додатак „Службеног листа 
ФНРЈ", бр. 9/56) прече тачке 87 додате со нова тачка 
87а, кеја гласи: 

. °)7а. Први бродски крмар и други бродски кр-
мар та пловилима за управне СЕПХР унутрашња пло-
вг^Зо ФНРЈ котима управљају органи надзора упу-
"'"Ј 1тлтње пловидбе и на шкотским СродпЕчма, као и 
спроводник брода, први б^п^скп крмар и дтгт'1 
бродски кттог) на пло^т^гта унутрашње пгпч 
ФНРЈ КОЈТ'МА УППАРЉА̂ 7 п брод 
Т^чттгчка гт^дучоЧа, носе, поред ознаке из тач. СЈ 
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и Сб свог упутства, и крмени точак пречника 2,5 см, 
од златног предива или метала златне боје. Овај 
знак се носи на 10 мм изнад ширите на блузи зим-
ског службеног одела и зимског капута, летњој 
кошуљи и мантилу, као и на аполетушкама." 

2. После тачке 83 додаје се нова тачка 88а, која 
гласи: 

„88а. Ширите златне боје такође носе први брод^. 
ски крмар и други бродски крмар на пловилима 
за управне сврхе унутрашње пловидбе Ф Н Р Ј ко-
јима управљају органи надзора унутрашње пло-
видбе и на школским бродовима, као и спроводник 
брода, први бродски крмар и други бродски крмар 
на пловилима унутрашње пловидбе ФНРЈ којима 
управљају бродарска и бродарско-техничка преду-
зећа, и то: 

а) један ширит — други бродски крмар; 
б) два ширита — спроводник брода и први 

бродски крмар. 
Ови ширити су широки 8 мм, а дугачки 10 см и 

пришивају се на предњој страни рукава блузе зим-
ског службеног одела." 

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

Бр. 05—374/6 
19 новембра 1958 године 

Београд 
Директор 

Управе поморства и речног саобраћаја, 
Мирослав Драгутин, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Одлуке о стопама-по-
реза на доходак за 1959 ГОДИНУ, објављеном у, 
„Службеном листу ФНРЈ", бр. 5/50, поткрале ниже 
наведене грешке, те се да је 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК 

ЗА 1959 ГОДИНУ 

У тачки-2 у тексту у коме су прописане поре-
ске стопе, у тринаестом реду оздо, после пореске 
основице^ преко 80.000 до 120.000, уместо: „12.000" 
треба да" стоји: „12.700", а у дванаестом реду озд"о, 
после пореске основице преко 120.000 до160.000, уме-
сто: „21.700" треба да стоји: „21.500". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 12 фе-
бруара 1959 године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да се у тексту Наредбе о одређивању 
занатских привредних организација које се баве 
вршењем занатских и граћевинско-занатских услу-
га, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
4/59, 'потерала ниже наведена грешка, те се даје 

И С П Р А В К А 
НАРЕДБА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАНАТСКИХ ПРИ-
ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СЕ БАВЕ ВР-
ШЕЊЕМ ЗАНАТСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗА-

НАТСКИХ УСЛУГА 

V т ;чки 4 став 3 у претпосчедњем и пос л^гљ1 

ро-,у у--^сто речи: „из члана 49 Закона о средствима 
г р . - ч - Ј ^ ' - : органчзапита" треба да стоји: ,пз члг-
јтч 40 а о допринесу тп дохотка п р п ^ г ^ 1 ^ ' 4 

Г -."ОГТ.,- ̂  г; јГ,к'. 
Из сат?еоттог Државног секретоп тпата за пос ЈГ.З 

финансија, Београд 1°:'9 године 



Страна 214 — Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ (Зреда, 25 фебруар 1959 

РЕШЕЊА 
По указаној потреби, а на основу члана 11 став 2 

Уредбе о Јутословенској банци за спољну трговину 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 28/55) у вези с чланом 
33 Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно 
извршно веће доноси 

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

НОГ ОДБОРА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ БАНКЕ ЗА 
СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

У Решењу о именовању чланова Управног од-
бора Југословенске банке за спољну трговину Б. бр. 
2626/2 од 1 новембра 1957 године („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 46/57) врши се, према указаној потреби 
за 1фомену у саставу Управног одбора, следећа из-
мена и то: 

разрешава се дужности члана Управног одбора 
Салем Ђерић, народни посланик Народне скупштине 
НР Босне и Херцеговине, а на његово место име-
нује се за члана Управног одбора Драгутин Косовац, 
државни секретар за г о л о в е робног промета НР 
Босне и Херцеговине. 

Б. бр. 14 
17 фебруара 1959 година 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

",,Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 4 од 31 јануара 1959 године објављује: 

Одлуку о одређивању стопа доприноса за кадро-
ве у привреди за 1958 годину који ће плаћати при-
ватне радње; 

Решење о одређивању предузећа за која ће код 
избора односно постављења директора чланове ко-
мисије именовати . надлежни републички орган 
управе; 

Решење о изменама и допунама Решења о одре-
ђивању процената за утврђивање минималних лич-
них доходака радника у рудницима угља; 

Решење о постављању сталних судских ве-
штака; 

Исправку Пословника Народне скупштине На-
родне Републике Србије; 

Исправку Пословника Већа произвођача Народ-
не скупштине Народне Републике Србије; 

Исправку Пословника Републичког већа Народ-
не скупштине Народне Републике Србије. 

у броју 5 од 7 фебруаоа 1959 године објављује: 
Одлуку о спровођењу ревизије радних места 

У републичким органима и установама; 
Одлуку о одређивању оквира годишњих коли-

чина природног вина и природне ракије из бербе 
1958 године које се у домаћинствима произвођача 
могу трошити без плаћања пореза на промет; 

Правилник о минималним техничким и хиги-
јенско-техничким условима пословних просторија/" 
опреме и уређаја одмаралишта. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени ЛИЈСТ Н-ародне Ре-
публике Хрватске у броју 3 од 28 јануара 1959 го-
дине, објављују: 

Одлуку о именовању чланова Одбора за уну-
трашњу политику Извршног већа Сабора; 

Одлуку о именовању чланова Комисије за ка-
дрове Извршног већа Сабора; 

Наредбу о привременој забрани лова ретких и 
проређених риба; 

Наредбу о најамној величини појединих врста 
риба, ракова и других водених животиња испод ко-
је се не смеју ловити, прерађивати ни стављати у 
промет; 

Решење о постављању сталних судских вешта-
ка код привредних судова у Народној Републици 
Хрватској за 1959 годину. 

У броју 4 од 31 јанаура 1959 године, објављују: 
Одлуку о наградама и накнадама посланика Са-

бора Народне Републике Хрватске; 
Наредбу' о Генералном плану за одбрану од по-

плаве за 1959 годину; 
Решење о оснивању општинске комуналне уста-

нове у Пакрацу. 
У броју 5 од 7 фебруара 1959 године објављују: 
Статут Савета за научни рад Народне Републике 

Хрватске. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 44 од 30 децембра 1958 године објављује: 

Друштвени план Народне Републике Словеније 
за 1959 годину; 

Закон о буџету Народне Републике Словеније 
(Републичком буџету) за 1959 годину; 

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

Одлуку о одређивању броја судија окружних 
судова у Народној Републици Словенији; 

Одлуку о избору судије Врховног суда НРС; 
Одлуку о разрешењу судија окружних судова; 
Одлуку о избору судија окружних судова; 
Одлуку о разрешењу дужности и избору чла-

нова УниверзитетскОг савета Универзитета у Љу-
бљани; 

Одлуку, о помиловању осуђеника. 
у броју 1 од 8 јануара 1959 године објављује: 
Одлуку о одређивању места која се сматрају 

градовима и градским насељима по Закону о наци-
онализација најамних зграда и грађевинског зем-
љишта; 

Решење о оснивању Комисије за национализа-
цију најамних зграда и грађевинског земљишта^ 
као и о именовању њеног претседник и чланова; 

Наредбу 6 одређивању објеката за која ће вр-
шити ревизију идејних и главних пројеката Репу-
бличка комисија за ревизију пројеката 

У броју 2 од 15 јануара 1959 године објављује:' 
Одлуку о измени Одлуке о минималним личним 

дохоцима радника у рудниггима угља Народ-не Ре-
публике Словеније: 

Одлуку о оквирима за одређивање положајник 
плата службеника р е п у б л и ч к а установа у области 
културе; 
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Одлуку о оквирима за одређивање положај них 
Плата службеника'среских и општинских установа 
у области културе; 

Решење о саставу Одбора Извршног већа На-
родне скупштине НР Словеније за унутрашњу по-
литику; 

Решење о разрешењу од дужности и именова-
н,у државног секретара за унутрашње послове 
НРС: 

Решење о саставу Савета за школство НРС; 
Наредбу о масовним ветеринароким мерама ко-

је се врше о трошку власника и држалаца стоке; 
' Допунски списак вештака-стручњака за поје-

дине гране привреде на подручју Народне Репу-
блике Словеније; 

У броју 8 од 22 јануара 1959 године објављује 
само одлуке народних одбора. 

У броју 4 од 12 фебруара 1959 године објављује: 
Одлуку о измени Одлуке о додељивању а ли-

ц и т а ц и ј а бабицама; 
Решење о измени састава Комисије за нацио-

гализацију најамних, зграда и грађевинских зем-
љишта. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина" у броју 50 од 31 децембра 1958 године 
објављује: 

Указ о проглашењу Друштвеног плана Народне 
Републике Босне и Херцеговине за 1959 годину; 

Указ о проглашењу Закона о Буџету Народне 
Републике Босне и Херцеговине за 1959 годину; 

Указ о проглашењу Закона о завршном рачуну 
о извршењу Буџета НРБиХ за 1967 годину; 

Одлуку о избору члана Извршног већа НРБиХ; 
Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о осни-

вању Комисије за статуте општина и срезова; 
Одлуку о додељивању новогодишње награде 

службеницима и радницима реттуб личких држав-
них органа и установа; 

Решење о престанку рада Ергеле „Вучијак" у 
Прњавору; 

И?тсепе у пречишћеном списку сталних судских 
тумача; 

Исправку Упутства о извршењу Одлуке о осни-
вању, укидању, седишту и територијалној надле-
жности среских и окружних судова. 

У броју 1 од 23 јануара 1959 године објављује: 
Одлуку о изменама и допунама Пословника На-

родне скупштине НР БиХ; 
Одлуку о изменама и допунама Пословника Ре-

публичког већа Народне скупштине НР БиХ; 
Одлуку о изменама и допунама Пословника 

Већа произвођача Народне скупштине НР БиХ; 
Уредбу о организацији и раду Државног секре-

таријата за послове робног промета НР БиХ; 
Уредбу о утврђивању прописа републичких из-

вршних и управних органа који су престали да 
важе; 

Одлуку о издвајању појединих граничних насе-
љених места из подручја једне општине и припа-
пајању подручју других општина; 

Одлуку о почетку рада Среског суда "у ЈБубији; 
Решење о разрешењу и постављењу функцио-

Бера републичких органа управе; 
.Наредбу о ревизији идејних и главних пројека-

та за грађевинске објекте од општег интереса за 
Народну Републику Босну и Херцеговину; 

Наредбу о одређивању грађевинских објеката 
за које ће комисије за технички преглед образовати 
Републички грађевински инспектора^ 

Решење о измени и допуни Решења о именова-
њу среских изборних комисија за избор одборника 
народних одбора. 

У броју 2 од б фебруара 1959 године објављује: 
Одлуку о условима и начину финансирања ре-

пуб личких буџетских инвестиција у 1959 години^ 
Одлуку о одређивању Процента од годишњег 

износа пореза на доходак који се има наплатити у 
појединим тромесечјима Г959 године;1 

Одлуку о највећим количинама сеча четинара и 
лишћара у шумама у друштвеној својини за поје-
дине органе управљања; 

Одлуку о минималном плану шумско-узгојних 
радова у шумама општенародне имовине за поје-
дине органе управљања; 

Одлуку о најмањим количинама сече у шумама 
у друштвеној својини за снабдевање становништва 
за поједине органе управљања; 

Одлуку о измени Одуке о одређивању процента 
смањења тарифних ставова на основу којих се 
утврђују минимални лични дохоци радника у руд-
ницима угља; 

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

Решење^ о преносу права оснивача Института за 
шумарство и дрвну индустрију у Сарајеву на Шу-
марски факултет Универзитета у Сарајеву; 

Решење о потврди статута Филозофског, Меди-
цинско^ Пољопривредног, Правног, Шумарског и 
Ветеринарског факултета Универзитета у Сарајеву; 

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

"Решење о измени Решења о именовању чланова 
савета виших педагошких школа у Сарајеву, Мо-
стару и Бањој Луци; 

Списак овлашћених пројектаната за грађевин-
ско пројектовање. 

У броју 3 од 13 фебруара 1959 године и у броју 
4 од 20 фебруара 1959 године нема службеног дела. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Маке-
доније" у броју 2 од 28 јануара 1959 године објав-
љује: 

Друштвени план Народне Републике Македо-
није за 1959 годину; 

Закон о буџету Народне Републике Македоније 
(Републичком буџету) за 1959 годину; 

Закон о завршном рачуну за извршење буџета 
Народне Републике Македоније за 1957 годину; 

Одлуку о измени тачке 3 главе ХХШ Друштве-
ног плана Народне Републике Македоније за 1958 
годину. 

"У броју 3 од 3 фебруара 1959 године објављује: 
Одлуку о повећању Резервног фонда; 
Одлуку о избору судија; 
Одлуку о условима и начину на који ће се да-

вати зајмови из Републичког инвестиционог фонда; 
Одлуку о допуни Одлуке о условима и начину 

на који ће се давати зајмови из Републичког инве-
стиционог фонда; 
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Одлуку о изменама Одлуке о условима и начину 
на који ће се давати кредити из посебних средстава 
Републичког инвестиционог фонда намењених за од-
р е ђ е н објекте у охридском и кума човеком срезу; 

Решење о допунама Решења о оснивању Завода 
за продуктивност рада; 

Наредбу о привредним делатностима које се сма-
трају сличним занатској радиности; 

Наредбу о привредним делатностима које се 
сматрају домаћом радиности; 

Решење о изменама и допунама Решетка о ви-
сини хонорара наставног и помоћног наставног осо-
бља Медицикеког факултета за рад у здравстве-
ним установама. 

У броју 4 од 13 фебруара 195-9 године објављује? 
Одлуку о допуни Пословника Народног собра-

ња Народне Републике Македоније; 
Одлуку о изменама и допунама Пословника 

Републичког већа Народног собрања Народне Ре-
публике Македоније; 

Одлуку о изменама и допунама Пословника 
Већа произвођача Народног собрања Народне Ре-
публтгке Македоније; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о посеб-
ним условима за оснивање транопортких предузећа; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о посеб-
ним условима за оснивање предузећа за обраду 
дувара; 

Одлуку о овлашћењу Републичког санитарног 
инспехтората да своју унутрашњу организацију 
утврди правилником; 

Решење о именовању претседник и судија Са-
вета за прекршаје при Државном секретаријату за 
унутрашње послове. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 31 од 31 децембра 1958 године објављује: 

Друштвени план Народне Републике Црне Горе 
за 1959 годину: 

Закон о буџету Народне Републике Црне Горе 
/ за 1959 годину; 

Закон о завршном рачуну о извршењу буџета 
Народне Републике Црне Горе за 1957 годину; 

Закон о помоћи жртвама сћашистичког терора; 
Закон о држању и ношењу оружја; 
Одлуку о разрешењу и избору судије Врховног 

суда НР ЦГ; 
Решење о измени Решења о именовању општин-

ских изборних комисија на територији Народне Ре-
публике Црне Горе. 

У броју 1 од 15 јануара 1959 године објављује: 
Одлуку о изменама и допунама Пословника На-

родне скупштине Народне Републике Црне Горе; 
Одлуку о изменама и допунама Пословника Ре-

публичког већа Народне скупштине Народне Репу-
блике Црне Горе; 

Одлуку о изменама и допунама Пословника Већа 
произвођача Народне скупштине Народне Републи-
ке Црне Горе. 

У броју 2 од 31 јануара 1959 године објављује: 
Уредбу о организацији и раду Државног секре-

таријата за правосз^дну управу Народне Републике 
Црне Горе: 

Решење о постављену сталних судских вешта-
ка за привредне судове на територији Народне Ре-
публике Црне Горе. 

У посебном издању „Службеног листа ФНРЈ", 
узишао је из штампе 

Додатак „Службеног листа ФНРЈ", бр. 50 
ЦЕНОВНИК ЛЕКОВА 

који чини саставни део Наредбе о одређивању нај -
виших пена чековима у продаји на мало која јф 
објављена V бр. 50 ,.Службеног листа ФНРЈ" од 11 
децембра 1958 године. 

Издање латиницом. 
Цепа, 80 динара. 
Поруџбине прима Комерцијалне одељење „Случ 

жбеног листа ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 
бр. 9. Жиро рачун Ш " И 
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