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На основу члана 62 Закона о национализација 
најамних зграда и грађевинског земљишта („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 52/58), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
0 ПОСТУПКУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛИ-
3 АЦИ ЈЕ НАЈАМНИХ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
1 ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛИЗА-

ЦИЈЕ 
Члан 1 

Органи управе за утврђивање национализације 
целих зграда, идеалних делова зграда и посебних 
делова зграда, као и за изузимање од национали-
зације зграда и посебних делова зграда, по Закону 
о национализацији најамних зграда и грађевинског 
земљишта (у даљем тексту: 8акон) су комисије за 
национализацију при општинским народним одбо-
рима, комисије за национализацију при среским на-
родним одборима, комисије за национализацију при 
извршним већима аутономних јединица, комисије 
за национализацију при републичким извршним 
већима и Комисија за национализацију при Саве-
зном извршном већу. 

Члан 2 
Комисија за национализацију при општинском 

нгродном одбору састоји се од претседника, који 
мора бити судија среског суда или друго лице са 
правном спремом, и два члана, од којих је један 
одборник општинског народног одбора. 

Претседник и дланови комисије имају заменике. 
И заменик претседник мора бити судија сре-

ског суда или друго лице са правно-м спремом, а 
заменик члана комисије који је одборник општин-
ског народног одбора мора такође бити одборник 
општинског народног одбора. 

Претседника и чланове комисије, као и њихове 
заменике именује општински народни одбор на за-
једничкој седници оба већа. 

Члан 3 
Комисија за национализацију при среском на-

родном одбору састоји се од претседника, који мора 
бити судија окружног сударили друго лице са. прав-
ном спремом, и два члана, од Твојих је један одбор-
ник среског народног одбора. 

Претседник и чланови комисије имају заменике. 
Ч заменик претседник мора бити судија о т у -

жног суда или друго лице са правном спремом а 
заменик члана комисије који је одборник среског 
народног одбора мора такође ^бити одборник сре-
ског народног одбора 
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Претседник и чланове комисије, као и њихове 
заменике, именује срески народни одбор на зајед-
ничкој седници оба већа. 

Члан 4 
Комисија за национализацију при извршном 

већу аутономне јединице и комисија за нацжкт-
лизацију при републичком извршном већу састоје 
се од претседника, потребног броја чланова и се-
кретара. , 

Претседник, чланове и секретара комисије име-
нује извршно веће аутономне јединице односно ре-
публичко извршно веће. 

Претседник комисије именује се из реда чла^ 
нова извршног већа. 

Члан 5 
Комисија за национализацију при Савезном из-

вршном већу састоји се од претседник^ десет чла-
нова ^секретара. 

Претседник^, чланове и секретара комисије 
именује Савезно извршно веће. 

Претседник комисије именује се из реда чла-
нова Савезног извршног већа. 

Члан 6 
Комисије за национализаттију решавају по по-

јединим стварима (чл. 20,' 27. 29 и 31чове уредбе) у 
већима састављеним од претседник већа и два 
члана. 

Претседник већа је претседник комисије или -
члан комисије кота одреди претседник комисије. 

Решења се доносе већином гласова. 
Решења комисије за национализацију потпису-

је претседник већа. 

Члан 7 
Комисија за национализацију при Савезном из-

вршном већу доноси објашњења за примену Закона 
(члан 56 Закона). 

Објашњења се доносе већином гласова. 

Члан 8 
Стручне и административне послове "за коми-

сије за национализацију врше одговарајући органи 
управе надлежни за послове финансија. 

Средства потребна за личне и м а т е о ш а л н е ра-
сходе комисије за национализацију обезбеђују се 
у буџету политичкотериторијалне јединице при ко-
јој је комисија образована. 

Члан 9 
Оогани за утврђивање национализапије грађе-

винског земљишта и одређивање накнаде за н а п и -
оиализоване непокретности, по Закону, су органи 
управе општинских народних одбора надлежни за^ 
послове финансија. 
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II УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА НАЦИОНАЛ ИЗ А-
ЦИЈЕ 

1. Утврђивање национализације зграда и делова 
зграда 

Члан 10 
У циљу утврђења предмета наци она л из а^: ге 

по Закону, савет општинског народног одбора над-
лежан за унутрашње послове или други орган који 
одреди општински народни одбор објавиће јавним 
огласом да су сви грађани, грађанска правна лица, 
друштвене организације и друга у,дружења грађа-
на (носиоци права грађанске својине) са пребива-
лиштем односно седиштем на подручју општине 
који су на дан 25 децембра 1958 године имали у 
својини на територији Југославије једну или више 
зграда које су Законом национализоване, или ви-
ше зграда, идеалних делова зграда или посебних 
делова зграда него. што се по Закону може имати, 
— дужни у одређеном року поднети органу управе 
општинског народног одбора надлежном за посло-
ве финансија пријаву о свим зградама, идеалним 
деловима зграда и посебним деловима зграда, које 
су на тај дан имаћи у својини (пријава ради утвр-
ђивања предмета национализације). 

Рок за подношење пријаве ради утврђивања 
предмета национализације одређен огласом из прет-
ходног става не може бити краћи од једног месеца 
нити дужи од три месеца, рачунајући од дана об-
јављиван^ тог огласа. 

У огласу ће се упозорити заинтересована лица 
да се, у смислу члана 63 Закона, за неподношење 
пријаве ради утврђивања предмета национа лизапи-
је као за кривично дело грађани кажњавају за-
твором де године дана, а грађанска правна лица, 
друштвене организације и друга удружења грађана, 
као за прекршај — новчаном казном до 1,000 000 
данара. 

Члан 11 
Пријава ради утврђивања предмета национа-

лизације подноси се оном органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове финан-
сија на чијем подручју подносилац пријаве има 
пребивалиште односно седиште. 

Грађанин који нема пребивалиште на територи-
ји Југославије подноси пријаву оном органу из 
претходног става на чијем подручју има борави-
ште, а ако нема ни боравиште на територији Југо-
слав^ е, подноси пријаву било ком органу из прет-
ходног става на чијем је подручју на дан 25 децем-
бра 1958 године имао зграду, идеални део зграде 
или посебни део зграде. 

Правно лице које нема седиште на територији 
Југослав^е подноси пријаву било ком органу упра-
ве општинског народног одбора надлежном за по-
слове финансија на чијем је подручју на дан .25 
децембра 1958 године имало зграду, идеални део 
зграде или посебни део зграде. ^ 

Члан 12 
"Пријава ради утврђивања предмета национа-

лизације подноси се на обрасцу који пропише са-
везни Државни секретари јат за послове финансија. 

Члан 13 
Ако орган управе општинског народног одбора 

надлежан за послове финансија утврди да није 
надлежан за Пријем пријаве која му је поднета, 
доставиће је без одлагања органу управе општин-
ског народног одбора надлежном за послове фи-
нансија коме се по одредбама Закона та, пријава 

химаоца поднети и обавестиће о томе подносиоца 
пријаве. 

Члан 14 
Орган управе општинског народног одбора над-

лежан за послове финансија размотриће поднету, 
пријаву ради утврђивања предмета национа лига-
шке, па ако утврди да пријава има нед остатака, 
оставиће подносиоцу примерен рок за отклањање 
тих недостатак. 

Ако орган из претходног става посумња у тач-
ност података наведених у пријави, саслушаће под-
носиоца пријаве и прибавиће, по потреби, податке 
од органа управе општинског народног одбора над-
лежног за станбене послове, од земљишнокњижког 
суда или другог органа. 

Орган управе општинског народног одбора над-
лежан за послове финансија поступиће по одред-
би претходног става и кад утврди да носилац пра-
ва грађанске својине на згради, идеалном делу 
зграде или посебном делу зграде није поднео при-
јаву у одређеном року. 

Члан 15 
Ако на основу поднете пријаве или других при-

бављена података нађе да је зграда, идеални део 
зграде или посебни део зграде Законом национали-
зован, орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија поднеће захтев за 
утврђење предмета национализације. 

Једним захтевом могу се обухватити само згра-
де и посебни делови зграда једног носиоца права 
грађанске својине, као и идеални делови једне или 
више зграда више сувласника. 

Захтев се подноси у онолико примерака колико 
има носилаца права грађанске својине на које се 
захтев односи и у једном нримерку више. 

Члан 16 
У захтеву за утврђење предмета национали-

зације морају бити назначени, поред осталог, згра-
де, идеални делови зграда и посебни делови зграда, 
за које се захтева утврђење национализациј е, ме-
ста и ^лице у којима се те непокретности налазе, 
њихови анаграфски бројеви, име односно назив ра-' 
нијег сопственика и његово пребивалиште односно 
седиште. 

Ако се национализована зграда налази ван ужег 
грађевинског рејона, у захтеву се мора назначити 
и грађевинска парцела национализована заједно са 
зградом (члан Зв Закона). 

Уз захтев се мора поднети извод из земљишних 
књига или других јавних књига у којима се упи-
сује својина на. нелокретностима, који садржи по-
датке о тим зградама, идеалним деловима зграда и 
посебним деловима зграда, о земљишту на крме се 
они налазе, као и о својинским односима на тим 
непокретностима.. 

Ако4 такве књиге не постоје, уз захтев се под-
носе катастарски подаци. 

Члан 17 
Захтев за утврђење предмета национализа-

ције подноси се комисији за национализацију при 
општинском народном одбору на чијем се подручју 
налазе зграде, идеални делови зграда и посебни 
делови зграда на које се захтев односи. 

^Члан 18 
Ако се захтев за утврђење предмета нацио- % 

нализације односи на зграде, идеалне делове згра-
да или посебне делове зграда, који се налазе на 
подручју двеју или више општина, захтев се под-
носи комисији за национа лиз аци ју при општинском 
народном одбору на чијем се подручју налази згра-
да која је национа лизована с обзиром на своју ве-
личину. 
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Ако се зграде национализоване с обзиром на 
своју величину налазе на подручју двеју или више 
општина, захтев се може поднети било којој коми-
сији за национализацију при . општинском народ-
ном одбору на чијем се подручју налази таква 
зграда. 

Ако се у случају из претходног става једна од 
зграда национализованих с обзиром на своју вели-
чину налази на подручју општине на коме је ра-
нији сопственик те зграде имао пребива лиште од-
носно боравиште, захтев. се подноси комисији за 
национализацију при народном одбору те општине. 

Кад се захтев односи на зграде, вдеалне дело-
ве зграда или посебне делове зграда, који се нб лазе 
на подручју двеју или више општина, а ниједна од 
тих зграда није национализована с обзиром на сво-
ју величину, захтев се подноси комисији за нацио-
нализација" при општинском народном одбору на 
чијем се подручју налази, према оцени органа упра-
ве општинског народног одбора надлежног за посло-
ве финансија, највећи део тих непокретности, а ако 
се део тих непокретности налази на подручју оп-
штине на коме ранији сопственик има пребивали-
шта односно боравиште, захтев се подноси комисији 
за национализацију при народном одбору те оп-
штине. 

У случајевима из претходних ставова орган који 
је поднео захтев обавестиће без одлагања о подне-
том захтеву остале комисије за н аци он а ли з ацију 
пг-п општинском народном одбору на чијим се под-
ручјима налази зграда, идеални део зграде или 
посебни део зграде, на које се тај захтев односи. 

Члан 19 
Комисија за национализацију при општинском 

народном одбору доставиће један примерак захтева 
за ^утврђење предмета национализације ранијем 
сопствени^. 

Ранији сопственик може у року од осам дана од 
дана достављања захтева поднети истој комисији 
приговор против тог захтева, 'али ће се редован 
поступак наставити иако приговор није поднет. 

Члан 20 
Комисија за национализацију при општинском 

народном одбору којој је поднет захтев за утврђе-
ње предмета национализације спровешће једин-
ствен поступак и донеће једно решење за све згра-
де, идеалне делове зграда и посебне делове зграда 
на које се тај захтев односи. 

Ако се захтев за утврђење предмета нацио-
нализације односи и на зграде, идеалне делове згра-
да или посебне делове зграда, који се не налазе на 
подручју комисије којој је поднет захтев, ова ко-
мисија донеће мериторно решење за непокретности 
на свом подручју, а за непокретности које се не на-
лазе на њеном подручју истим' решењем утврдиће 
да ли постоје услови за национализацију и то ре-
шење доставиће комисији за национализацију на 
чијем се подручју налазе те непокретности. 

Комисија којој је достављено решење по одред-
би претходног става, донеће мериторно решење у 
погледу зграда, идеалних делова зграда и посеб-
них делова зграда, који се налазе на њеном подруч-
ју, и то решење доставиће комисији којој је поднет 
захтев за утврђење предмета национализације. 

Своја решења донета по одредбама претходних 
ставова, комисије за национализацију при општин-
ским народним одборима доставиће ранијем соп-
ственику, јавном правобраниоцу општине односно 
јавном правобраниоцу среза '— ако општина нема 
јавног правобраниоца, као и другим заинтересован 
ним лицима,. 

Члан 21 
Комисија за национализацију при општинском 

народном одбору утврдиће да ли се ради о најам-
ној станбеној згради, најамној пословној згради или 
о посебном делу тих зграда, који се по Закону на-
циона лизу ју, као и да ли сопственик има у својини 
више зграда или посебних делова зграде него што 
може имати по Закону. 

Ако се захтев за утврђење предмета надме аа-
лизације односи на једну или више зграда поде-
љених на идеалне делове, ко-мисија ће, ради утвр-
ђења чињеница из претходног става, прво утврди-
ти колико зграда и посебних делова зграда отпада 
на идеалне делове појединих сувласника. 

Пошто утврди чињенице из претходног става, 
комисија за национал из аци ју при општинском на-
родном одбору одредиће које се зграде или посеб-
ни делови зграда национа лизу ју, а које се не нацио-
на лизу ју него остају у својини њихових сопстве-
ника. 

Члан 22 
Комисија ,за национализацију дужна је испи-

тати да ли постоји својина на посебним деловима 
зграде на коју се односћ захтев за утврђење пред-
мета национализације, ко су сопственици појединих 
посебних делова зграде, као и да ли су ти посебни 
делови Законом нацИонализовани. 

Ако нађе да постоји својина на посебном делу 
зграде и да тај посебни део није национализован, у, 
решењу које се доноси по захтеву за утврђење 
предмета национализације утврдиће се да тај по-
себни део није национал^зован, под условом да се 
на основу решења неке друге комисије за нацио-
на лизацију или иначе накнадно не утврди да је 
тај посебни део Законом национализован. 

Комисија за национализацију узеће да постоји 
својина на посебном делу зграде ако је таква сво-
јина уписана у земљишној књизи или у другој јав-
ној књизи у којој -ев уписује својина на непокрет-
ностима, на основу прописа важећих у време упи-
са, или ако је основ за упис својине на посебном 
делу зграде отечен на основу уговора који испу-
њава услове из члана 70 Закона. 

Члан 23 
Ако је ради утврђења чињеница одређених 

Законом (чл. 18, 19 и 20) потребно извршити про-
цену вредности зграде, идеалног дела зграде или 
посебног дела зграде, комисија за национализаци ју 
при општинском народном одбору извршиће про-
цену путем комисије за процену општинског на-
родног одбора. 

Члан 24 
После спроведеног поступка комисија за нацио-

нализацију 'при општинском народном одбору до-
неће решење по захтеву за утврђење предмета 
национа лизаци је. 

Члан 25 
Решење којим се усваја захтев за утврђење 

предмета национализације мора садржати, поред 
осталог: 

1) назначење зграда Л делова зграда, за које се 
утврђује да су национализовани, уз навођење зем-
љишно-књижних података за те зграде и делове 
зграда, као и за грађевинске парцеле на којима се 
они налазе, а ако непокретност није уписана у 
земљишној књизи или другој јавној књизи у коју 
се уписује својина на непокрет^ностим а, уз навође-
ње катастарских података \ 

2) назначења грађевинске парцеле која се на-
ционализује З-аједно са зградом (члан 16 став 2 ове 
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уредбе), уз навођење земљишнокњижних података 
за ту парцелу; 

3) назначење ранијег сопственик национали-
зоване непокретности и његовог пребивалишта од-
носно седишта; 

4) назначење зграда, идеалних делова зграда и 
посебних делова зграда, за које се утврђује да нису 
национализовани, уз навођење података одређених 
у претходној тачки и назначење сопственика тих 
н епо крсти ос ти и њиховог пребивалишта односно 
седишта; 

5) назначење хипотеке и других стварних те-
рета укњижених на национализованој непокретно-
сти, назначење лица, са његовим пребивалиштем 
односно седиштем, у чију је корист уписана хипоте-
ка или други стварни терет, као и одредбу о бри-
сању тих терета; 

6) одредбу о томе да ли се дуг за који је била 
уписана хипотека преузима и ко га преузима, или 
по том дугу и даље остаје у обавези исти дужник; 

7) одредбу о томе да се непокретног за коју 
се утврђује да је национализована има уписати у 
земљишне књиге као друштвена својина, као и 
одредбу о томе да се својина на посебним делови-
ма зграде за које се утврђује да су национализова-
ни може уписати у земљишне књиге. 

У погледу посебних делова зграде за које се 
утврђује да су национализовани или да нису на-
циона ли зовани, у решењу о утврђењу предмета 
национализације морају се, поред земљишнокњи-
жних и катастарских података (став 1 тач. 1 и 4 
овог члана), назначити и други подаци потребни 
да би се својина на тим посебним деловима зграде 
могла уписати у земљишне књиге, а нарочито се 
морају назначити улица и кућни број зграде, поло-
жај који ти посебни делови имају у згради и број 
просторија сваког посебног дела. 

Члан 26 
Правоснажно решење о утврђену предмета 

национа лиза ци је служи као основ за упис зграде 
и делова зграде, који су национализовани, као дру-
штвене својине у земљишне књиге, односно као 
основ за упис својине на зградама, идеалним дело-
вима зграда и посебним деловима зграда, који нису 
национализовани, као и за брисање хипотеке и 
других стварних терета. 

Члан 27 
Против решења о утврђењу предмета на-

циона лизаци је које је донела комисија за национа-
лизацију при општинском народном одбору може 
се изјавити жалба комисији за национализацију 
при среском народном одбору. 

Против решења донетог по жалби из претходног 
става не може се водити управни спор (члан 57 
Закона). 

2. Оцена законитости и правилност решења коми-
сије за национализацију 

Члан 28 
Сво1а решења о утврђењу предмета национа-

лизација комисија за национализацију при среском 
народном одбору дужна је без одлагања доставити 
комисији за национализацију при извршном већу 
аутономне јединице односно комисији за национа-
лизацију при републиком извршном већу, коми-
сија за национа лизаци ју при извршном већу ауто-
номне јединице — комисији за национализацију при 
републиком извршном већу, а ова комисија — Ко-
мисији за национализацију при Савезном извр-
шном већу. 

Исто тако, комисија за национализацију при 
општинском народном одбору дужна Је доставити 

комисији за национализацију при среском народ-
ном одбору своја решења о утврђењу предмета на-
ционализације против којих није изјављена жалба. 

Члан 29 
Претседник комисије за национализацију при 

извршном већу аутономне јединице има право по 
својој иницијативи или по претставци странака или 
других заинтересованих лица, а дужан је на захтев 
покрајинског односно окружног јавног тужиоца 
или јавног правобраниоца аутономне јединице, на 
седници те комисије изнети на решавање сваку 
ствар коју је комисија за национализацију при оп-
штинском народном одбору или комисија за наци-
она лизаци ју при среском народном одбору меритор-
но решила. 

Претседник комисије за национализацију при 
републиком извршном већу има право по својој 
иницијативи или по претставци странака или дру-
гих заинтересованих лица, а дужан је на захтев 
републичког јавног тужиоца или републичког јав-
ног правобраниоца, на седници те комисије изнети 
на решавање сваку ствар коју је комисија за на-
ционализацију при општинском ^народном одбору, 
комисија за национа лиза ци ј у при среском народном 
одбору или комисија за национализацију при из-
вршном већу аутономне јединице мериторно ре-
шила. 

Претседник Комисије за национализацију при 
Савезном извршном већу т т а право по својој шти-
ци јативм или по претставци странака или других 
заинтересованих лица, а дужан је на захтев саве-
зног јавног тужиоца или савезног јавног правобра-
ниоца, на седници те комисије изнети на решава-
ње сваку ствар коју је мериторно решила било која 
друга комисија за национализацију. 

Ако против решења комисије за национа лиза-
цију при општинском народном одбору није изјав-
љена жалба, претседник комисије за национализа-
цију при среском народном одбору има право по 
својој иницијативу а дужан је на захтев среског 
јавног тужиоца или среског јавног правобранмоца, 
на седници ове комисије изнети на решавање ствар 
коју је комисија за напио иа лиз ацију при општин-
ском народном одбору мериторно решила. 

Претставка или захтев за решавање по одред-
бама претходних ставов-а може се поднети у року 
од три месеца од дана доношења решења којим је 
ствар мериторно решена. 

У истом року претседник комисије може, са-
гласно одредбама ст. 1—4 овог члана, по својој етни-
ци јативи изнети на решавање ствар која је мери-
торно решена. 

Члан 30 
При доношењу решења по одредбама претход-

ног члана, комисија за национализацију цени за-
конитост и правилност мериторног решења о утвр-
ђена предмета национализације. 

Решењем донетим по одредбама претходног чла-
на комисија за национализадију може, према сво-
јој оцени законитости и правилност мериторно? 
решења о утврђењу предмета национа лизаци је, то 
решење поништити или изменити. 

Решење донето по одредбама претходног члана 
доставиће се странкама, другом заинтересованим 
лицу које је поднело претставку, . односно јавном 
правобраниоцу или јавном тужиоцу, ако је поднео 
захтев. 

Ако претседник комисије којој Зе поднета прет-
ставка нађе да нема места изношењу ствари пред 
комисију на решавање, или ако комисија нађе да 
нема места поништењу ни измени мериторног ре-
шења, неће се доносите никакво решење по одред-
бама претходног чл^ча. него ће о томе претседник 
комисије обавестити подносиоца претставке одно-
сно захтева 
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Члан 31 
Против решења коми,сије за национализацију 

којим је поништено или измењено решење коми-
сије за национализацију (чл. 29 и 30 ове уредбе) 
може се изјавити жалба, и то против решења коми-
сије за национализацију при среском народном од-
бору комисији за национализацију при извршном 
већу аутономне јединице односно комисији за на-
циона лизаци ју при републичком извршном већу, 

^против решења комисије за национа лизаци ју при 
извршној већу аутономне јединице комисији за 
национаЛизацију при републичком извршном већу 
и против решења комисије за национализацију при 
републичком извршном већу Комисији за национа-
лизацију при Савезном извршном већу. 

Жалбу мбже изјавити странка, друго заинтере-
соване лице које је поднело претставку да се ствар 
изнесе на решавање, односно јавни правобранилац 
или јавни тужилац, на чији је захтев ствар изнета 
на решавање. 

Жалба се може изјавити у року од 15 дана од 
дана доставе решења. 

Против решења донетог по жалби, не може се 
водити управни спор (члан 57 Закона). 

3. Утврђивање национализације грађевинског 
земљишта 
Члан 32 

Решење о утврђењу национализације грађевин-
ског земљишта, осим земљишта које се национали-
зује заједно са зградом (члан 16 став 2 ове уредбе), 
доноси на основу одлуке среског народног одбора 
о утврђењу ужег грађевинског рејона, потврђе-
не од стране републичког извршног већа, орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија. 

Орган из претходног става доноси заједничко 
решење о утврђену национализације за сва зем-
љишта из претходног става која се налазе у гра-
ницама ужег грађевинског рејона, а може, по по-
треби, донети и посебна решења за поједина зем-
љишта. 

Решењем из претходног става не може бити 
обухваћено земљиште које се не налази у грани-
цама ужег грађевинског рејона одређеним одлуком 
среског народног одбора, потврђеном од стране ре-
публичког извршног већа. 

Члан 33 
У решењу о утврђењу национализације гра-

ђевинског земљишта мора бити назначен број сва-
ке земљишне парцеле наведен у земљишној књизи. 

У погледу земљишне парцеле која није упи-
сана у земљишној књизи, у решењу ће се назна-
чити катастарска подаци. " 

^ Члан 34 
Кад донесе заједничко решење о утврђењу на-

ционализације грађевинског земљишта, орган упра-
ве општинског народног одбора надлежан за по-
слове финансија објавиће огласом на табли општин-
ског народног одбора и на други уобичајени начин 
да је такво решење донето. 

Свака странка и друго заинтересоване лице 
може у канцеларији општинског народног одбора 
разгледати то решење. 

Свака странка и друго заинтересоване лице мо-
же у року од 30 дана од дана истицања огласа из-
јавити против тог решења жалбу органу управе 
среског народног одбора надлежном за послове фи-
нансија, уколико се то решење односи на жалиогда. 

Жалба не задржава извршење решења. 
Против решења донетог по жалби може се во-

дити управ-ни опор. 

Оглас којим се објављује решење о утврђен,у 
национализације грађевинског земљишта мора са-
држати, поред осталог, назначење дана кога је тај 
оглас истакнут на општинској табли, назначење 
ужег грађевинског рејона у коме су национализо-
вана земљишта, као и саопштење да се то решење 
може разгледати у одређено време и да се против 
њега може изјавити жалба у року од 30 дана од 
дана истицања огласа. 

Члан 35 
По истеку рока за жалбу одређеног у претход-

ном члану, орган управе општинског народног одбо-
ра надлежан за послове финансија доставиће ре-
шење о утврђењу национа лиз аци је грађевинског 
земљишта надлежном среском суду ради уписа дру-
штвене својине на земљиштима назначеним у том 
решењу. 

Срески суд донеће решење којим ће одредити 
да се за сва та земљишта изврши земљишнокњи-
жни упис по одредби .претходног става, осим за она 
земљишта за која утврди да не спадају у ужи гра-
ђевински рејон. 

Решење донето по претходном ставу, срески суд 
објавиће истицањем на судској табли. 

Свака странка и друго заинтересоване лице мо^ 
же у року од 15 дана од дана истицања решења на 
судској табли, изјавити жалбу против тог решења 
уколико се оно односи на жалиоца. 

III ИЗУЗИМАЊЕ ОД НАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗГРАДА И ДЕЛОВА ЗГРАДА 

Члан 36 
Ранији сопственик може поднети комисији за 

н а ци о нал из аци ј у при општинском народном одбору 
захтев да се изузму од национа лиз аци је и да му се 
оставе у својини зграде и посебни делови зграда, 
који се по Закону изузимају од национа лиз аци је 
и остављају у својини ранијим сопственицима. 

У захтеву поднетом по претходном ставу, ра-
кији сопственик дужан је назначити решење о утвр-
ђену предмета национализације ако је оно већ 
донето, зграде и посебне делове зграда, за које за-
хтева да се изузму од национа лизаци је и да му се 
оставе у својини, као и разлоге за тај захтев. 

Ако захтева да му се уместо стана у национа-
лизованој згради да у својину стан који користи 
у другој згради у друштвеној својини (члан 19 За-
кона), ранији сопственик мора назначити у захте-
ву, поред осталог, место, улицу и број зграде у ко-
јој се налази овај стан, као и број, врсту и вели-
чину његових просторија. 

Члан 37 
Захтев по претходном члану ранији сопственик 

може поднети у приговору против захтева за утвр-
ђење предмета национализације (члан 19 ове уред-
бе), а може га поднети и доцније, али најдоцније 
у року од три месеца од дана ког му је достављен 
захтев за утврђење предмета национа лиз аци је. 

Рок из претходног става продужује се за време 
за које ранији сопственик није био у могућности да 
поднесе захтев, али највише још за три месеца. 

По истеку прописаног рока ранији сопственик 
не може ставити такав захтев. 

Члан 38 
Захтев за изузимање од национализације под-

носи се комисији за национализацију при општин-
ском народном одбору кеја је донела решење по 
захтеву за утврђење предмета национализације. 

Члан 39 
После спроведен ог поступка комисија за на-

ционализацију при општинском народном одбору 
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којој је поднет захтев за изузимање-од национа ди-
зачи је донеће решење по том захтеву. 

Ако би се имала изузети од национализације 
зграда или посебни део зграде, који се не налазе 
на подручју комисије којој је поднет захтев, ова 
комисија ће донети решење којим ће само утврдити 
да постоје услови за изузимање од национализа-
ције те зграде односно тог посебног дела зграде. 

То решење комисија из претходног става до-
ставиће комисији за национализацију при општин-
ском народном одбору на чијем се подручју налази 
зграда или посебни део зграде, за које је тим ре-
шењем утврђено да постоје услови за изузимање од 
национализације. -

Комисија којој је достављено решење по од-
редби претходног става, донеће решење о изузи-
мању од национализације зграде или посебног дела 
зграде, за које је достављена! јој решењем утвр-
ђено да постоје услови за изузимање од национа-
лизације. 

Члан 40 
Решење којим се усваја захтев за изузимање 

од национализације мора садржати, поред осталог: 
1) назначење дана ког је ранијем сопственик^ 

достављен захтев за утврђење предмета национа-
лизације, као и назначење дана ког је поднет за-
хтев за изузимање од национализације; 

2) назначење зграда и делова зграда, који се 
изузимају од нацЈ^онализације, на начин да се те 
зграде могу уписати у земљишне књиге, односно 
да се ти делови зграде могу уписати у земљишне 
књиге као посебни делови зграде; 

3) назначење да ли се изузима од национална-
ци је стан у национализованој згради ранијег соп-
ственик, или му се даје у својину стан у другој 
згради у друштвеној својини у коме он станује; 

4) назначење вредности стана који се подноси-
оцу захтева даје у својину у другој згради, као и 
вредност стана који би му имао припасти у нацио-
нал изованој згради; 

5) назначење законских разлога из којих су 
зграде и делови зграде изузети од патрона лиз ациј е̂  

Члан 41 
Решење о изузимању од национализација згра-

да и посебних делова зграда служи као основ га 
упис својине у земљишне књиге на тим зградама 
и посебним деловима зграда. / 

Члан 42 
Изузетно, по захтеву за изузимање од национа-

лизације зграда и посебних делова зграда може се 
решити истим решењем којим се решава по захтеву 
за утврђење предмета национализације, ако је то 
целисходно и ако се тиме не успорава доношење 
решења по захтеву за утврђење предмета национа-
лизације. 

Члан 43 
Одредбе чл. 23, 27, 28, 29, 30 и 31 ове уредбе 

сходно се примењују и у поступку за изузимање од 
национализације зграда и посебних делова зграда. 

IV ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА НАЦИОНАЛИ-
3 ОВ АНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

Члан 44 
Поступак за одређивање накнаде ранијем соп-

ствени^ за национализоване непокретности покре-
ће се после правоснажности решења комисије за 
национализацију о утврђењу национализација згра-
да и делова зграда и решења о изузимању од на-
ционализације зграда и делова зграда, односно по-
сле правоснажности решења органа управе општин-
ског. народног одбора надлежног за послове финан-

сија о утврђењу национа лизаци је грађевинског 
земљишта. 

За поступак по претходном ставу надлежан је 
у првом степену орган управе општинског народног 
одбора надлежан за послове финансија на чијем се 
подручју налази национализована непокретног. 

Члан 45 
Поступак за одређивање накнаде спроводи се 

по службеној дужности. 
Комисија за национализацију при општинском 

народном одбору дужна је, ради спровођења тог 
поступка, доставити органу управе општинског на-
родног одбора надлежном за послове финансија 
правоснажна решења о утврђен,у национализације 
зграда и делова зграда. 

Члан 46 
Првостепени орган надлежан за одређивање 

накнаде прибавиће податке о в ж т ж станарине која 
се на дан ступања на снагу Закона плаћала за на-
циона ли зов ану зграду или посебни део зграде (члан 
42 Закона) и о проценту који је на тај дан плаћан 
ранијем соп ств енику на име дела станарине (чла-н 
44 Закона), утврдиће висину станарине која би се 
плаћала за национализовану зграду или пословну 
просторију кад би се користиле као стамбене про-
сторије (члан 45 За-кона), век трајања зграде или 
посебног дела зграде, ако посумња да је тај век 
краћи од 80 година (члан 43 Закона), као ,и друге 
чињенице потребне за одређивање висине накнада. 

На основу тако спроведеног поступка^ орган из 
претходног става донеће решење о накнади. """ 

Члан 47 
Решење о накнади мора садржати, поред оста-

лог: 
1) назначење решења комисије за национална 

Лацију о утврђену национализација зарада и по-
себних делова зграда, односио решења органа упра-
ве општинског народног одбора надлежног за по-
слове финансија о утврђењу национализацифе гра-
ђевинског земљишта; 

2) назначења национализовала непокретности и 
места где оа она налази; 

3) назначење ранијег сопственика национала-
зоване непокретности; 

4) назначење плодоуживаоца, ако је на национ 
нализованој непокретности било укњижено право 
шгодоуживања; "" 

5) назначење износа станарине за национална 
зовану зграду или део зграде, ако се ради о нацио-
нализацији таквих непокретности; 

6) назначење вредности национа ли зован ог зем-
љишта, ако се ради о национализацији земљишта Ј 

7) назначење укупног износа накнаде, висине 
појединих отплата на име накнаде, дана од кога 
отплате теку, као и у којим се временским разма-
цима плаћају; 

8) назначење облика накнаде и начина њеног 
измирења; 

9) назначење лица коме се накнада има испла-
тити; 

10) налог у погледу измирења накнаде. 
Решење о накнади има снагу извршног наслова^ 

Члан 48 
Против решења о накнади донетог од стране 

органа управе општинског народног одбора надле-
жног за послове финансија не може се изјавити 
жалба нити се може водити управни спор. 

Ранији сопственик национализоване непокрет-
ности и општина на чијем се подручју та непокрет-
ност налази могу у року од 30 дана од дана доставе 
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решења о накнади поднети захтев да суд утврди 
накнаду. 

По захтеву за утврђење накнаде решава у 
ванпареичном поступку срески суд на чијем се под-
ручју налази национализовала непокретног на коју 
се захтев односи. 

Против орвостепеног решења среског суда може 
се изјавити жалба окружном суду у року од 15 дана 
од дана достава решења. 

Прав оснажио судско решење о накнади заме-
њује решење које је донео орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове финан-
сија 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 49 

За Законом национа лизоване зграде за које не 
постоје органи друштвеног управљања, орган упра-
ве општинског народног о,дбора надлежан за стан-
бене послове спровешће изборе за кућне савете, од-
носно предузеће мере ради одређивања органа дру-
штвеног управљања. 

До избора кућног савета односно одређивања 
органа друштвеног управљања, орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за станбене 
послове одредиће једног од станара зграде из прет-
ходног става који ће том зградом управљати са 
овлашћењима органа друштвеног управљања. 

Члан 50 
Свака страна у уговору о отуђењу зграде, иде-

алног дела зграде, посебног дела зграде или грађе-
винског земљишта може поднети комисији за на-
ци она лиз аци ју при општинском народном одбору 
на чијем подручју игла пребивалиште односно седи-
шта захтев ради утврђења да се тим уговором не 
о немогу ћу је н аци о н а лиз аци ј а таквих непокретности 
(члан 71 Закона), одгодио да непокретности које 
су предмет таквог уговора нису национализоване 
(члан 73 Закона), ако те чињенице нису већ утвр-
ђене решењем донетим по чл. 25 или 40 ове уредбе. 

У захтеву СФ морају назначити непокретности 
које су предмет уговора, као и све зграде, идеални 
делови зграда и посебни делови зграда, које су уго-
ворне стране имале у својини на дан закључења 
уговора. 

По том - захтеву комисија за национализацију 
при општинском народном одбору доноси решење 
којим утврђује да ли се уговором онемогућује на-
ционализација, односно да ли је непокретност која 
је предмет уговора национализована. 

Члан 51 
За пријаве ради утврђивања предмета национа-

лизације, претставке, захтеве и жалбе комисији за 
иационализацију, као и за поднеске и радње у вези 
са земљишнокњижним уписима одређеним на осно-
ву Закона и на основу ове уредбе не плаћају се 
никакве таксе. 1 

Члан 52 
У поступку регулисаном овом уредбом приме-

њују сз одредбе Закона о општем управном-поступ-
ку, ако овом уредбом није што друго прописано. 

Члан 53 
Овлашћује се савезни Државни секретари јат за 

послове финансија да, поред обрасца за пријаве 
ради утврђивања предмета национализације (члан 
12 ове уредбе), пропише обрасле и зл друге правне 
радње које по Закону и по овој уредби предузимају 
странке и друга заинтересована лица, као и судови 
и други органи. 

Члан 54 
Комисије за национа лиз аци ју дужне су заврши-

ти рад до 31 децембра 1959 године, ког дана пре-
стају са радом. 

Ако комисије за национализација због обимно-
сти посла не буду у могућности да заврше рад у 
року одређеном претходним ставом, орган при коме 
је комисија основана може одредити да те комисије 
продуже рад, али најдуже још за годину дана. 

Не може престати рад комисије за национали-
зацију при среском народном одбору док не пре-
стане рад ових кошлисија за национализацију при 
општинским народним одборима на подручју среза; 
не може престати рад комисије за национализацију 
при извршном већу аутономне јединице док не пре-
стане рад свих комисија за национализацију при 
среским народним одборима на подручју аутономне 
јединице; нити може престати рад комисије за на-
ционализацију при републичком извршном већу 
док не престане рад свих комисија за национали-
зацију при среским народним одборима на подруч-
ју народне републике и рад комисија за национа-
лизацију при извршним већима аутономних једи-
ница. 

Члан 55 
По престанку рада комисија за национализа-

цију, надлежност комисије за национализацију при 
општинском народном одбору прелази на орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове финансија, а надлежност комисије за на-
ционализацију при среском народном одбору — на 
орган управе среског народног одбора надлежан за 
послове финансија. 

Органи из претходног става надлежни су по 
престанку рада комисија за национализацију, ре-
шавати у првом степену односно у другом степену 
и по односима који у вези са Законом настану по-
сле његовог ступања на снагу. 

Против коначног решења органа управе среског 
народног одбора надлежног за послове финансија 
донетог по одредбама претходних ставова, може се 

-ч покренути управни спор. 

Члан 56 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће ч 

Р. п. бр. 8 
23 јануара 1959 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

53. 
На основу члана 55 Закона о доприносу из до-

хотка привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/57 и 48^58), савезни Државни секрета-
р у ат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАНАТСКИХ ПРИВРЕДНИХ ОР-: 
ГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СЕ БАВЕ ВРШЕЊЕМ ЗАНАТА 

СКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ УСЛУГА' 

1. Као занатске привредне организације које се 
баве вршењем услуга (услужно занатство) у смислу 
члана 49 став 1 тачка 13 Закона о доприносу из 
дохотка привредних организација, сматрају се за-



Страна 136 — Број 4 ̂ ^^^^ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ^^^^^ Среда, 28 Јануар 1959 

натока предузећа и радње следећих привредних де-
латности: 

1) ковачке, 
2) потки!в анке, 
3) металостругарске, 
4) алатничар оке, 
5) машинбра Барске, 
6) луткарске, 
7) механичаре^, 
8) прецизеомехакичареке, 
9) аутомеканичареке, 

10) часовничарске, 
11) хардверске и печаторевачке, 
12) аутолимарске, 
13) котларско-казанџиске, 
14) галванизерске, 
15) кожарске (оштрачке), 
16) електроиисталатерске, 
17) електромеханичарске, 
18) електромеханичарске за дизалице, 
19) електромеханичарске за тт уређаје, 
20) радиомеханичарске, 
21) аутоелектричарске, 
22) бојаџиске и хемиско чишћење, 
23) фирмописачке, 
24) вулканизерске, 
25) стаклобрусачке, стаклограверске и ета нло-

резачке, 
26) дрвомоделарске и дрвокалупарске, 
27) књиговезачке, 
28) везшвске, 
29) фризерске за мушкарце, 
30) фризерске за жене, 
31) козметичарске за негу лица и тела, 
32) педикерске, 
33) оптичарске, 
34) фотографске, 
35) тапетарске и декоратера^, 
36) тапетарске за саобраћајна средства, 
37) фарбарске за кола, 
ЗВ) ортоиедско-бандажерсже, 
39) димничарске, 
40) делатности сличне занатској, услужног ка-

рактера. 

2. Као занатске привредне организације у сми-
слу члана 49 став 1 тачка 13 Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација сматрају се 
и занатска предузећа и радње који врше услугу 
из једне од следећих привредних делатности. 

1) ливачке, 
2) браварске, 
3) израда и оправка вага, 
4) златарске — јувелирске, 
5) лимарске, 
6) стаклодувачке, 
7) јорганџиске, 
8) израда и оправка женских шешира. 
9) шеширџиске, -

10) кројачке" за народна одела, 
11) кројачке за мушку одећу, 
12) кројачке за женску одећу. 
13) кројачке за рубље, 
14) израда стезника и појасева, 

. 15) обућарске, 
16) израда кишобрана и сунцобрана, 
17) израда дечје конфекције, 
18) израда дечје обуће. 

Привредне организације из претходног става 
примењују одредбе члана 49 став 1 тачка 13 За-
кона о доприносу из дохотка привредних органи-
зација ако је више од половине радника привредне 
организације запослено на вршењу услуга непо-
средно потр ош анима. 

Под вршењем услуга непосредно потрошачима 
по претходном ставу, подразумева се и израда про-

извода по мери за одређеног индивидуалног потро-
шача, без обзира да ли се та израда врши од пору-
чиочевог материјала или од материјала привредне 
организације. Исто тако, под вршењем услуга под-
разумева се и израда униформи односно службене 
и радне одеће и обуће по поруџбини појединих др-
жавних органа и установа, привредних и друштве-
них организација, ако се израда тих униформи не 
врши сериски, него по мери за одређене индивиду-
алне потрошаче (например, службена и радна одела 
извршног особља саобраћајних предузећа, ватрога-
с а ц и сл.). 

3. Као грађевинска занатска предузећа и радње 
у смислу члана 49 став 1 тачка 2 Закона о допри-
носу из дохотка привредних организација, сматрају 
се занатска предузећа и радње који се баве врше-
њем послова из следећих привредних делатности: 

1) инсталатерске за централно грејање и уре-" 
ђаје за аклиматизацију, 

2) електромеханичарске за дизалице, 
3) електроодехагаичареке за тг уређаје, 
4) инсталатероке за водовод и ка.нализацију, 
5) електроинсталатерске, 
6) каменорезачке (клесарске) и израда вештач-

ког камена и предмета од природног и ве-
штачког камена, 

7) стаклорезачке, 
8) зидарске и фасадерске, 

гипсарске и стуко-мермерске, 
10) тесарске, 
11) кровопокривачке, 
12) паркетароке — постављање паркета, 
13) полагање подова од вештачких смеса, 
14) молерске и фарбарске, 
15) пећарске (керамичарске) за постављање пећи 

и плочица, 
16) изолатерске за топлотне уређаје, 
17) асфалтерске, 
18) калдрмџиске, 
19) бунарџиске, 
20) израда ролетни. 
Као грађевинска занатска предузећа и радње 

из претходног става сматрају се и занатска пре-
дузећа и радње у којима је више од половине рад-
ника запослено на вршењу грађевинских занатских 
радова на грађевинским објектима, и то предузећа 
и радње из следећих привредних делатности-

1) браварске, 
2) лимарске, 
3) столарске. 
4. Орган управе општинског народног одбора; 

надлежан за послове финансија утврдићу почетком 
сваке године решењем која занатска предузећа и 
радње из тачке 2 ове наредбе односно која грађе-
винска занатска предузећа и радње из тачке 3 став 
2 ове наредбе испуњавају услове из тачке 2 односно 
3 ове наредбе, узимајући у обзир број радника за-
послених у тим организацијама у претходно! го-
дини, кћо и број радника који су у тој години 
вршили услуге односно послове из тачке 2 односно 
3 ове наредбе. 

Ако по истеку године у којој су издвајали до-
принос из дохотка по стопама одређеним у члану 
49 Закона о доприносу из дохотка привредних ор-
ганизација, занатска предузећа и радње и грађевин-
ска занатска предузећа и радње из претходног ста-
ва престану да испуњавају услове из тачке 2 односно 
3 ове наредбе, оога,н из претходног става ће то утв-р^ 
дити решењем. У том случају ове привредне орга-
низације дужне су накнадно обрачунати и из-
двојити разлику између износа доприноса из до-
хотка по стопама из члана 18 и износа доприноса 
из дохотка издвојеног по стопама из члана 49 За-
кона о доприносу из дохотка привредних органи-
зација. 

Ако се по истеку године утврди да су поједина 
занатска педузећа и радње из става 1 ове тачке 
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испунили услове из тачке 2 односно 3 ове наредбе, 
те привредне организације имају право да за целу 
ту годину издвоје допринос из дохотка по стопама 
из члана 49 Закона о средствима привредних орга-
низација. 

5. Новоосноваиа занатска предузећа и радње 
који се по својој регистрацији претежно баве врше-
њем услуга односно послова из привредних делат-
ности наведених у тач. 2 и 3 став 2 ове наредбе, 
веше издвајање доприноса из дохотка у години у 
којој су основани по стопама из члана 49 Закона о 
доприносу из дохотка привредних организација, ако 
им је на њихов захтев, а према стварној делатности 
коју врше, орган из тачке 4 став 1 ове наредбе одо-
брио да могу тако поступати. У противном, ова пре-
дузећа и радње издвајају у току те године допринос 
из дохотка привремено по стопама из члана 18 на-
веденог закона, с тим да се при коначном обоачу-
навању доприноса из дохотка ових предузећа и 
радњи сходно примењују одредбе тачке 4 став 3 
ове наредбе. 

6. Занатска предузећа и радње из тачке 2 ове 
наредбе, као и грађевинска предузећа и радње из 
тачке 3 став 2 ове наредбе, који су вршењем наве-
дених услуга у 1958 години .испунили услове из 
тачке 2 односно из тачке 3 став 2 ове наредбе, из-
двојиће допринос из дохотка за целу 1958 годину 
по стопама из члана 49 Закона о доприносу из до-
хотка привредних организација које су важиле за 
1958 го лин V 

Привредне организације из претходног става 
издвајаће и у 1959 години допринос из дохотка при-
времено по стопама из члана 49 Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација које важе за 
1959 годину, под условима и на начин из тачке 4 
ове наредбе. 

7. Ова наре,дба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењива ће 
се Од 1 јануара 1969 године, као и на завршне ра-
чуне привредних организација за 1958 годину. 

Бр. 12—1214/1 
16 јануара 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара за послове 
финансија 

Државни потсекретар, 
Зоран Полин, с. р. 

54-

На основу члана 17 став 3 Закона о доприносу 
из дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 48/58), у вези са чланом 17 
Закона 6 доприносу буџетима из личног дохотка 
радника (,.Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 52/58) 
и члана 227 Закона о радним односима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58 и 1/59), савезни Др-
жавни секретару ат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ИЗДА-
ЦИМА ИЗВРШЕНИМ ЛИЦИМА У РАДНОМ ОД-
НОСУ КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈУ КАО МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШКОВИ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. У Наредби о издацима извршеним лицима у 

радном односу који се признају као материјални 
Трошкови привредних Организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/58 и 25/58) у тачки I под 4 од-
редба в) мења се и гласи: 

,,в) за службена одела извршног особља (шо-
фера и кондуктера) предузећа јавног путничког 
међуградског саобраћаја, као и извршног особља 
самосталних погона туристичких предузећа који се 
баве превозом путника — туриста у међуградском 
и међународном туристичком саобраћају, излетнич-
ком саобраћају, у кружним путовањима и сл. Ови 

издаци признају се као матери јал ни трошкови на 
основу посебне одлуке радничког савета привредне 
организације, са којом се сагласио републички др-
жавни секретари јат за послове финансија;". 

2. У тачки I под 4 одредба ж) мења се и гласи: 
,,ж) за радна одела сталних ватрогасац и чла-

нова добровољних ватрогасних јединица у привред-
ним органр!зацијама." 

3. У тачки I после текста под 16 додаје се нови 
текст под 16а, који гласи: 

,Два) премије за осигурање извр-шног особља пу-
тујућих пошта предузећа у саставу Заједнице при-
вредних предузећа Југо словенских пошта, теле-
графа и телефона, а пр уговору закљученом између 
Заједнице привредних предузећа Југословенских 
пошта, телеграфа и телефона и Државног осигура-
вајућег завода, уз одобрење савезног Државног се-
кретаријата за послове финансија;". 

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФЦРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године, као и на завршне ра-
чуне привредних организација за 1958 годину. 

Бр. 12-Т215/1 
16 јануара 19?9 године 

Беох рад 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 

ф Државни потсекретар, 
Зоран Полич, с. р. 

55. 

На основу члана За Уредбе о овлашћењу 
народним одборима за прописивање општинских 
такса („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/53 и 52/58), са-
везни Државни секретари јат за послове робног про-
мета, у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПЛАЋАЊУ ТАКСЕ ЗА БОРАВАК У ТУРИ-

СТИЧКИМ МЕСТИМА 

1. Такса за боравак у туристичким местима мо-
же за једно лице износити дневно од 20—100 дина-
ра за време главне сезоне, а за остало време од 
10—60 динара, 

Као време главне сезоне, у смислу претходног 
става, сматра се време од 1 јула до 31 августа. 

2. У оквиру износа из тачке 1 ове наредбе оп-
штински народни одбори туристичких места про-
писују таксу за боравак у тим местима. 

Општински народни одбор може прописати так-
су за боравак у различитим износима за поједина 
туристичка места на подручју општине, према зна-
чају тих места за туризам и условима које она 
пружају туристима и путницима. 

3. Од обавезе плаћања таксе за боравак осло-
бођавају се у целини: 

1) деца до навршења 15 године живота; 
2) ратни кој ни инвалиди; 
3) чланови Савеза слепих; 
4) ђаци и студенти кад групно бораве у летова-

лиштима организованим од стране школа односно 
факултета; 

5) учесници екскурзија организовати од стране 
школа односно факултета; 

6) лица која проводе годишњи одмор код своје 
уже породице; 

7) службеници страних дипломатских и конзу-
л а р н а мисија у Југославен. 

4. Таксу за боравак умањењу за 50% плаћају: 
1) радници и службеници и чланови њихових 

породица за време коришћења годишњег одмора; 
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2) радници и службеници на службеном путо-
вању; 

3) лица коза по упуту или препоруци Организа-
ције социјално? осигурања бораве у туристички!! 
местима ради лечења или опоравка; ^ 

4) друга лица која су у погледу коришћења по-
властица за превоз саобраћајном средствима изјед-
начена са радницима и службеницима при кори-
шћењу годишњег одмора (пензионери, адвокати и 
др), као и чланови њихових породица; 

5) носиоци Партизанке споменице 1941 године 
и Ордена Кара ђорђеве звезде и чланови њихових 
породица; 

6) странци — корисници иностраног социјалног 
осигурања, под условом реципроцитета. 

5. Чланови Феријалног савеза Југослвије, Са-
веза извидничких организација Југослвије, Савеза 
за телесно васпитање „Партизан" и Планинарског 
савеза Југославије кад бораве у сопственим или 
од тих савеза4 организовати летовалиштима пла-
ћају таксу з^ боравак у износу до 10 динара дневно 
током целе године у свим туристичким местима. 

У оквиру износа из претходног става општински 
народни одбори туристичких места прописују таксу 
за боравак према условима које та места пружају 
члановима организација из претходног става. 

6. Лица наведена у тач. З, 4 и 5 ове наредбе која 
желе користити ослобођење односно повластицу у 
смислу ове наредбе дужна СЈЛ доказати основ за 
то своје право (легитимацијом за коришћење по-
властице при одласку на годишњи одмор, планском 
картом Одговарајуће друштвене организације, нало-
гом за службено путовање и др.). 

7. Општински народни одбори туристичких ме-
ста дулш:г су прописати таксу за боравак најдоцни-
је до краја септембра 'текуће године за наредну 
годину, 

Изузетно, општински народни одбори тури етич-
ких места дужни су за годину прописати так-
су за боравак најдоцније до краја фебруара 1959 
године. 

8. Ова наредба ,ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном ли-сту ФНРЈ". 

Бр. 278/1 
21 јануара 1959 године 

Београд 
-Државни секретар, 

за послове робног промета, 
Марјан Врецељ, с. р. 

56. 
На основу члана 70 став 2, Уредбе о тр торинској 

делатности и трговинским предузећима и радњама 
Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57; 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58), савезни Државни секретари јат 
за послове робног промета, уз сагласност савезног 
Државног секретаријата за Послове финансија и 
Секретаријата Савезног извршног већа за шлљо-
привреду и шумарство, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ГАРАНТОВАНИМ ЦЕНАМА ПАСУЉА РОДА 

1958 И 1359 ГОДИНЕ 
1. Задружним организацијама, пољопривредним 

добрима, сељачким радним задругама и економи-
јама обезбеђују се гарантоване цене за пасуљ рода 
1958 и 1959 године, и тог 

1) за тетовац, етру ниш или 
метохиски 70 динара за 1 кг; 

2) за градиштанац, трешње-
вац, кокс-чучзвац, коке-
приткаш, рибничар-чу-
чавац или ципрокприт-
к а т " 60 динара за 1 кг; 

за једнобојни бежи, фи-
жодицу или па супицу 
белу 50 динара за 1 кг; 

4) за мешани пасуљ 35 динара за I кг. 
Цене из претходног става подразумевају се 

франко утоварено у вагон и ш друго превозно сред-
ство, утоварна станица продавца, 

2. Обавезује се Дирекција за исхрану да по 
ценама из тачке 1 ове наредбе купује све коли-
чине наведеног пасуља рода 1958 иди 1959 година 
које јој задружне организације, пољопривредна до-
бра, сељачке радне задруге и економије покуде 
ради продаје. 

3. Дирекција за исхрану и привредне органи-
зације из тачке 1 ове наредбе утврђују уговором 
рокове преузимања и трошкове ускладиштење, као 
и остале услове испоруке и преузимања пасуља. 

4. Дирекција за исхрану може овластити по-
једине привредне организације да за њен рачун 
купују пасуљ у смислу одредаба ове наредбе. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објааљи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 

57. 
На основу члана 8 став 2 Уредбе о промету 

житарица и прерађевина од житарица на велико 
(„,Службени лист ФНРЈ", бр. 16/58, 18/58 и 29/58), 
савезни Државни секретари јат за послове робног 
промета, уз сагласност савезног Државног секрета-
ријата за послове финансија, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПРОДАЈНИМ ЦЕНАМА 

ЖИТАРИЦА Н ПРОИЗВОДА ОД ЖИТАРИЦА 
1. У Наредби о продајним ценама житарица и 

производа од житарица („Службени лист ФНРЈ", 
бр, 39/58) у тачки 5 став 1 у трећем и четвртом реду 
уместо речи: „брашна добивеног мељавом пшенице 
и ражи" стављају се речи: „брашна добивеног ме-
љавом пшенице, ражи и кукуруза". 4 

2. V тачки 5 после става 2 додају се два нова 
става, који гласе: 

„Изузетно од одредбе става 1 ове тачке, репу-
блички орган управе надлежан за послове робног 
промета, у сагласности са републичка! органом 
управе надлежним за послове индустрије, може тро-
шкове производње брашна (помељарину) и трошко-
ве промета брашна на велико одредити у једном 
износу. 

Одредбе ове тачке које се односе на трошкове 
промета брашна на велико важе и за трговинска 
предузећа из члана 13 Уредбе о промету житарица 
и прерађевина од житарица на велико." 

3. У тачки 7 после става 3 додаје се нови став. 
који гласи: 

„Под привредним организацијама у смислу од-
редаба ове тачке сматрају се и пословни савези 
земЈкорадничких задруга." 

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

Бр. 183/1 
'9 Јануара 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

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

Бр. 387/1 
23 јануара 1959 године 

Београд 



Среда, 28 јануар 19-59 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ број 4 — Страна 139 

58. 

На основу члана 70 став 1 тачка 6 и став 2 
Уредбе о трговинско! 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 
члана 3 под а) тачка 3 алинеја 6 Уредбе о прено-
шењу послова у надлежност савезних и републич-
ких органа управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 
18/58), а у вези са тачком 1 став 2 Наредбе о одре-
ђивању услова под којима се може уговарати про-
изводња и испорука индустриског биља („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 19/58) и тачком 6 став 1 Наредбе 
о одређивању услова под којима се може вршити 
контрахирање дувана („Службени- лист ФНРЈ", бр. 
20/57), у сагласности са савезним Државним секре-
таријатом за послове финансија и Секретаријатом 
Савезног извршног већа за пољопривреду и шу-
марство, савезни Државни секретаријат за послове 
робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О НАЈВИШИМ ОТКУПНИМ 

ЦЕНАМА ДУВАНА РОДА 1958 ГОДИНЕ 

1. У Наредби о највишим откупним ценама ду-
вана рода 1958 године (^Службени лист ФНРЈ", бр. 
25/58) тачка 4 мења се и гласи: 

„4. Овлашћене привредне организације, при 
куповини дувана по -ценама из тачке 1 ове наредбе,, 
дужне су придржавам се Посебних мерила за 
класификацију дувана, кеја чине саставни део ове 
наредбе,, а објављена су као Додатак „Службеног 
листа ФНРЈ"." 

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

Бр. 49 
25 децембра 1558 године 

Београд 
Државни секретар 

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

59. 
На основу члана 55 у вези са чланом 13 став 2 

Закона о доприносу из дохотка привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 48/58), 
савезни Државни секретаријат за послове финан-
сија прописује I 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА О МАТЕРИ-
Ј А Л Н А ! ТРОШКОВИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГА-
НИЗАЦИЈА и ИЗДАЦИМА И РАСХОДИМА КОЈИ 

СЕ ИЗЈЕДНАЧУЈУ СА ТИМ ТРОШКОВИМА 

1. У Упутству о материјалним трошковима при-
вредних организација и издацима ц расходима који 
се изједначују са тим трошковима (,,Службени 
лист' ФНРЈ", бр. 9/58), у тачки I одредба под 12 
мења се и гласи; 

„12) трошкови за предеојничку обуку, против-
авионску одбрану, цивилну заштиту и заштиту од 
пожара;". 

2. На крају тачке I уместо тачке ставлза се 
тачка и запета и додаје одредба лсд 22, која гласи: 

„23) накнаде које привредне организације дају 
својим трговачким путницима који на службеном 
путовању употребљава ју савоје путничке аутомо-
биле, и то у износима и под условима одређеним 
тарифним правилником привредне организације, али 
највише 18 динара по једном пређеном километру, 

Ако је правилима привредне организације и ш 
одлуком њеног радничког савета предвиђено да се 

даје накнада и другим радницима и службеницима, 
који ради свршавања службених послова за при-
вредну организацију употребљава ју своја возила 
(путничке аутомобиле, мотоцикле, бицикле и др.), 
као материјал гш трошак привредне организације 
признаје се таква накнада у износима и под усло-
вима одређеним тарифним правилником, али нај-
више до износа који би јој био признат према На-
редби о издацима за службена путовања, за рад на 
терену и одвојен живот од породице који се при-
знају као материјал ни трошкови привредним орга-
низацијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/58) да 
је превоз тих лица на службеном путовању на од-
носној релацији извршен употребом средстава јав-
ног саобраћаја (аутобус, железница, брод). 

Ако је у случају из претходног става превоз 
извршен на релацији на којој се не врши превоз 
средствима јавног саобраћаја, као матери јал ни тро-
шак признају се издаци у износима и под условима 
одређеним тарифним правилником, али највише по 
једном пређеном километру, и то: 18 динара; за упо-
требу путничког аутомобила; 8 динара за употребу 
мотоцикла, али не више од 3.000 динара месечно; 
5 динара за употребу толеда, али не више од 2.000 
динара месечно и 2 динара за употребу бицикла, 
али не више од 500 динара месечне. 

Правилима привредне организације или одлу-
ком њеног радничког савета мора бити предвиђено 
који радници и службеници и за које службене 
сврхе могу употребљавати сопствена возила, као и 
висина накнаде и услови под којима им припада 
та бакнада за коришћење сопствених возила за 
службене сврхе. 

Ако привредна организација исплаћује својим 
радницима и службеницима накнаду за употребу 
њихових возила за вршење службених послова за 
привредну организацију у 'износима већим од из-
носа који се признају као матери јални трошкови, 
део тих накнада преко износа који се признају као 
материја лни трошкови привредна организација 
исплаћује из дела чистог прихода намењеног за 
личне дохотке и тај део улази у лични доходак 
радника и службеника којима је исплаћен." 

3. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1559 године, као и на завршне ра-
чуне за Ш годину. 

Бр. 12-1216/1 
16 јануара 1909 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни пђтсекретар, 

Зоран Иолич, с. р. 

60. 

На основу члана 47 став 2 у-вези са чланом 54 
став 2 Основног закона о заштити стоке од сточних 
зараза („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/54), и члана 
10 одељак I под б) тачка 3 алинеја 5 у вези са 
чланом 10 одељак 1,под а) тачка 1 алинеја 3 Ујредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и ре-
пуб личких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58), Секретари јат Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, уз .сагласност савезног 
Државног секретаријата за унутрашње послове и 
савезног Државног секретаријата за послове фи-
нансија, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕВЕНТИВНОМ ЦЕПЉЕЊУ СВИЊА У 1959 

години ПРОТИВ СВИЊСКЕ КУГЕ 
1. У 1959 години има се спровести у свињогој-

скмм рејонима двапут превентивно цвиљење свинга 
п р а т е свињске куге, и то први пут од ја-нуара до 
марта и други пут у септембру или октобру. 
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Свињогојски рејони у смислу претходног става 
су: 

1) на територији НР Србије: град Београд и 
сретни: Београд, Смедерево, Пожаревац, Младено-
вац, Светозарево, Крушевац, Крагујевац, Ваљево и 
Шабац, као и цело подручје Аутономне Покрајине -
војводине; 

2) на територији НР Хрватске: град Загреб и 
срезови: Загреб, Сисак, Кутина, Нова Градишка, 
Дарувар, Славонска Пожега, Славонски Брод, Вин-
Козци и Осијек; 

3) на територији НР Босне и Херцеговине: сре-
аови Брчко, Добој, Бања Лука, Бихаћ, Приједор и 
Тузла. 

Републички органи управе надлежни за посло-
ве ветеринарства израдиће план превентивног цви-
љења свиња, доставиће га Савезној управи за по-
слове ветеринарства до 31 јануара 1959 године на 
увид и стараће се о његовом извршењу. 

2. Превентивно цепљење свиња вршиће вете-
рлкарске станице. 

Превентивно цвиљење свиња привредних орга-
низација могу вршити и ветеринари тих органи-
зација. 

3. Превентивно цепљење свиња вршиће се вак-
цинама произведеним од атенуираних или модифи-
цираних вируса свињске куге или Кггб1а1-ут1е1-
вакцинама. 

Републички орган управе надлежан за послове 
ветеринарства дужан је на време обезбедити по-
требну количину вакцина за превентивно цепљење 
свиња. 

4. Трошкови превентивног цвиљења свиња па-
дају на терет власника односно држалаца свиња. 

Трошкове превентиви ог цепљења или део ових 
трошкова могу да сносе и општински и срески на-
родни одбори ако имају обезбеђена финансиска 
средства. 

5. За време превентивног цепљења, као и у року 
од 21 дана после извршеног цепљења, забрањен је 
сваки промет свиња еа подручја на коме је цвиље-
ње извршено. 

6. Ветеринарске станице и ветеринари привред-
них организација дужни су у току извођења цвиље-
ња достављати општинском органу управе надле-
жном за вршење ветеринаре^ инспекције седмо-
дневне извештаје са следећим подацима: датум и 
место извршеног цепљења, име власника односно 
држаоца свиња, број цепљених свиња, порекло и 
серија употребљеног целива и на коликом је броју 
свиња приликом цепљења утврђена свињска куга. 

7. На основу примљених извештаја у року од 
два дана општински орган управе надлежан за вр-
шење ветеринарске инспекције достављаће среском 
ветеринарском инепекторату сумарне седмодневне 
извештаје. У истом року срески односно републич-
ки ветеринарсии инспекторат достављаће републич-
ком ветеринарском инспекторату односно Савезној 
управи за послове ветеринарства сумарне седмо-
дневне извештаје за подручје среза односно за те-
риторију народне републике. 

8 Решење о клању појединих оболелих свиња 
у зараженим двориштима доноси савет општинског 
народног одбора надлежан за послове пољопривре-
де у смислу тачке III став 1 Одлуке о нарочито опа-? 
сним сточним заразама и посебним мерама за суз-
бијање и искорењивање тих зараза („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 19/56). 

9. Надзор над спровођењем цепљења вршиће 
органи управе надлежни за вршење ветеринарске 
инспекције по важећим прописима. 

10. На привредну организацију или установу са 
^амосталним финансирањем која не изврши пре-
вентивно цепљење свиња, примениће се одредбе чл. 
70 и 71 Основног закона о заштити стоке "од сточних 
зараза. 

За исту радњу на одговорно лице у привред Аој 
оргс низацији или установи са самосталним финан-
сирањем примениће се одредбе члана 70 став 2 и 
члана 71 став 2 истог закона. 

На грађанина који не изврши превентивно цви-
љење својих свиња примениће се одредбе члана 70 
став 1 истог закона. 

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

Бр. 146 
22 јануара 19'59 године 

Београд 
Секретар 

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

61. 

На основу члана 47 став 2 у вези са чланом 54 
став 2 Основног закона о. заштити стоке од сточних 
зараза („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/54), и члана 
10 одељак I под б) тачка 3 алинеја 5 у вези са чла-
ном 10 одељак I под а) тачка 1 алинеја 3 Уредбе о 
преношењу послова у надлежност савезних и ре-
публичких органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/581), Секретари јат Савезног извршног већа 
за пољопривреду и шумарство, уз сагласност са-
везног Државног секретаријата за унутрашње по-
слове и савезног Државног секретаријата за по-
слове финансија, издаје 

Н А Р Е Д Б У , 
О ПРЕВЕНТИВНИМ ЦЕПЉЕЊУ КОКОШИЈУ У 

1959 ГОДИНИ ПРОТИВ КУГЕ ПЕРНАТЕ 
ЖИВИНЕ 

1. Од јануара до марта 1959 године има се спро-
вести на територији свих народних република пре-
вентивно цепљење кокошију против куге пернате 
живине. 

Изузетно, републички органи управе надлежни 
за послове ветеринарства могу одредити подручја 
на којима се неће спровести џревентивно цепљење 
кокошију, ако на таквим подручјима за последње 
три године није било куге пернате живине, а по-
стоји вероватноћа да се због њиховог географског 
положаја зараза неће унети. 

Републички орган управе надлежан за послове 
ветеринарства израдиће план превентивног цвиље-
ња кокошију, доставиће га Савезној управи за по-
слове ветеринарства најдоцније до 31 јануара 
године на увид и стараће се о његовом извршења 

2. Превентивно цвиљење кокошију вршиће ге 
сувом или сланом МгдкЈЈв^аг-вакцином, а пилића 
НаШа-сојем. 

3. Превентивно цепљење вршиће ветеринарске 
станице. 

Превентивно цепљење кокошију привредних ор-
ганизација могу вршити и ветеринари тих органи-
зација. 

4. Републички органи управе надлежни за по-
слове ветеринарства дужни су благовремено обезбе-
дити потребну количину вакцине - за спровођење 
превентивног цепљења. 

5. Трошкови превентивног цвиљења падају на 
терет власника односно држалаца кокошију. 

Трошкове превентивног цвиљења или део ових 
трошкова могу сносити и општински и срески на-
родни одбори ако имају обезбеђена финансиска 
средства. 

6. За време превентизног цвиљења и у року о^ 
12 дана по завршеном цеПљењу забрањен је сваки 
промет кокошију, јаја и перја на подручју на коме 
се врши цвиљења. 
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7. Ветеринаре^ станице и ветеринари привред-
них организација духни оу у току извођења цвиље-
ња достављати општинском органу управе надле-
жном за вршење ветеринареке инспекције седмо-
дневне извештаје са следећим подацима: датум и 
место извршеног цвиљења, име власника односно 
држаоца кокошију, порекло и серија употребље-
ног целива и на коликом је броју кокошију при-
ликом цвиљења утврђена куга пернате живине. 

8. На основу примљених извештаја у року рд 
два дана општински орган управе надлежан за вр-
шење ветеринарске инспекције достављаће среском 
ветеринарском инспектора ту сумарне седмодневне 
извештаје. У истом року срески односно републички 
ветеринаре^ инспекторат доставиће републичком 
ветеринарском ииспекторату односно Савезној упра-
ви за послове ветеринарства сумарне седмодневне 
извештаје за подручје среза односио за територију 
народне републике. 

9. Решење о клању кокошију у зараженим дво-
риштима доноси савет општинског народног одбора 
надлежан за послове пољопривреде у смислу тачке 
ЈИ став 1 Одлуке о нарочито опасним сточним за-
разама и посебним мерама за сузбијање и искоре-
њивање тих зараза („Службени лист ФНРЈ", бр.. 
19/56). 

10. Надзор над спровођењем цепљења вршиће 
органи управе надлежни за вршење ветеринарске 
инспекције по важећим прописима. 

11. На привредну организацију или установу 
са самосталном финансирањем која не изврши пре-
вентива цвиљење кокошију, примениће се одредбе 
чл. 70 и 71 Основног закона о заштити стоке од 
сточних зарежа. 

За исту радњу на одговорно лице у привредној 
организацији или установи са самосталним финан-
с и р а н ^ примениће се одредбе члана 70 став 2 и 
члана 71 став 2 истог закона. 

На грађанина који не изврши превентивно це-
пљење својим кокошију примениће се одредбе чла-
на 70 став. 1 истог закона. 

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

Бр. 145 
22 јануара 1959 година 

Београд 
Секретар 

за пољопривреду 
и шумарство, 

Славко Комар, с. р. 

62. 

На основу члана 43 Уредбе о путним и селид-
беним трошковима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
28/55 и 26/56), Секретаријат Савезног извршног већа 
за општу управу прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ УРЕДБЕ 
О ПУТНИМ И СЕЛИДБЕНИМ ТРОШКОВИМА НА 

МИЛИЦИОНАР^ ПОДОФИЦИРЕ И ОФИЦИРЕ 
НАРОДНЕ МИЛИЦИЈЕ 

1. У Упутству за примену Уредбе о путним и се-
лидбеним трошковима на милиционаре, подофицире 
и официре Народне милиције („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 19/53 и 4/55) у тачки 6 брише се став 2. 

2. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-267/1 
8 јануара 1959 године 

Београд 
Секретар 

за општу управу, 
Војо Биљанозић, с. р. 

63. 

На основу члана 6 Уредбе о југословенским стан-
дардима, савезним прописима квалитета производа 
и произвођачем епецификацијама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за с т а н д ? п - ц -
зацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
0 ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА МА-
ЗАЛИЦЕ, ОСОВИНЕ И ОБРУЧЕ ЗА ТОЧКОВЕ 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ^ ШИНСКИХ ВОЗИЛА 
1. У издању Савезне комисије за стандардиза-

Цију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Осовинске мазалице за шинска 

возила. Технички прописи за израду 
и испоруку оклопа и поклопаца осо-
винских мазалица железничких кола 
и тендера — — — — — — — ЈХЈЗ р.рт.910 

Обручи за точкове шинских во-
зила за колосек 1435 мм. Облик и 
димензије необрађених обруча — ЈХЈ8 РЛГ2.220 

Обручи за точкове шинских вози-
ла за колосеке 1000, 760, 750 и 600 мм. 
Облик и димензије необрађених 
обруча — — — , — — — — — ЈТЈЗ Р.Г2.221 

Осовине за шинска возила. Осо-
вине за железничка кола са кли-
зним лежиштима за колосек 1435 мм. 
Облик и димензије — — — — — ЈТЈЗ Р.Г2.330 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на снагу 
1 јула 1959 године. 

Бр. 11—275 -
22 јануара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије 
за стандардиз.ацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с, р. 

64. 

На основу члана 2 Уредбе о организацији и ра-
ду Савезне комисије за стандардизацију (.,Службе^ 
ни лист ФНРЈ", бр. 21/53) и чла^а 6 Уредбе о југо-
словенским стандардима, савезним прописима ква-
литета производа и произвођачким спецификаци-
јама („Службени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна 
комисија за стандардизацију доноси 

Р В ПЈ Е Нт Р 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ИЗ ОБЛА-

СТИ ОПРЕМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 
1. Ставља се ван снаге југословенски стандард 

донет Решењем о југословенским стандардима из 
области електрична уређаја за моторна возила 
(.,Службени лист ФНРЈ", бр. 17/57), и то: 

Електрични уређаји за моторна издање 1957 
возила. Прекидач контролног светла 
за притисак моторног уља, типа А ЈХЈ8 Н.Р6.201 

2. Југословенски стандард наведен у тачки 1 
овог решења престаје да важи 31 марта 1959 године. 

3. Југословенски стандард наведен у тачки 1 
овог решења замењује се новим југословенским 
стандардом са следећим називом и ознаком: 

Електрични уређаји за моторна издање 1959 
возила. Прекидач контролног светла 
за притисак моторног уља, типа А , ЈТЈ5 К.Р6.201 
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А 4. Југословенски стандард из, тачке 3 овог ре-
шења објављен је у посебном издању Савезне ко-
мисије за стандардизаци ју, које чини саставни део 
овог решења. 

5. Југословенски стандард из тачке 3 овог ре-
шења ступа на снагу 1 априла 1959 године. 

Бр. 14—274 
22 јануара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р.. 

65. 
На основу члана 6 Уредбе о југословенским стан-

дардима, савезним прописима квалитета производа 
и произвођачем спецификацијама („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за стан-
цардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА 
ЗА БАКАРНЕ ЛЕГУРЕ ЗА ГЊЕЧЕЊЕ 

1. У издању Савезне комисије за стандардиза-
цију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Бакарне легуре за гњечење. Спе-
цијални месинг.' Хемиски састав и 
смернице за употребу — — — — Ј1Ј8 С.В2.101 

Бакарне легуре за гњечење. Ка-
лај на бронза. Хемиски састав и 
смернице за употребу — — — — ЈТЈ8 С.И2.102 

Бакарне легуре за гњечење. Цр-
вени метал. Хемиски састав и смер-
нице за употребу — — — — — ЈТЈ8 С.Б2.103 

Бакарне легуре за гњечење. Алу-
минијумска бронза. Хемиски састав и 
смернице за употребу — — — %— Ј1Ј8 С.02.104 

Бакарне легуре за гњечење. Си-
липијумска бронза. Хемиски састав и 
смернице за употребу — — — — ЈХЈ8 С.ВД.106 

Бакарне легуре за гњечење. Но-
во сребро. Хемиски састав и смер- -
нице за употребу — — — — — ЈТЈ8 С.Б2.107 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на снагу 
1 јула 1959 године. 

Бр. 04—271 
22 јануара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисите 
за стандавдизапшу, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

Алу мини ју меке легуре. Дефини-
ције појмова, називи и класификација ЈЦ8 С.С0.001 

Алуминијумске легуре. Означа-
вање — — — — — — — — Ј Ш С.СО.002 

Металуршки алуминијум. Хеми-
ски састав — — — — — — — ЈХЈ8 С.С1.100 

Алуминијум и алуминијумске ле-
гуре за додавање. Хемиски састав — Ј1Ј8 С.С1.101 

Алуминијум и алуминијумске ле-' 
туре за гњечење. Хемиски састав, 
облици израде и смернице за упо-
требу — — — — — — — — ЈХЈ8 С.С2Л00 

Алуминијумске легуре за ливење. 
Хемиски састав, механичке особине 
и смернице за употребу — — — — ЈТЈЗ С.С2.300 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне. комисије за стан-
дард изаци ју, које чини саставни део овога решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на снагу 
1 јула 1959 године. 

Бр. 04—270 
22 јануара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије 
за стандардизације 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

66. 

На основу члана 6 Уредбе о југословенским 
стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и произвођачким спецификацијама (..Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА АЛУ-

МИНИЈУМ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ЛЕГУРЕ 
1. У издању Савезне комисије за стандардиза-

чи ју доносе се следећи југословенски стандарди: 

67. 
На основу члана 6 Уредбе о југословенским 

стандардима, савезним прописима квалитета про-
извода и произвођачким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА 

ИЗ ОБЛАСТИ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
1. У издању Савезне комисије за етандардиза-

цију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Плетени производи за одевање. 

Трикотажна одећа за децу до 2 го-
дине. Димензије по врстама и вели-
чинама — — — — — — — — Ј1Ј8 Г.Б5.020 

Плетени производи за одевање. 
Трикотажна одећа за децу преко 2 
до 12 година. Димензије по врстама 
и величинама — — — — — — ЈХЈ8 Р.Б5 021 

Плетени производи за одевање. 
Женска трикотажна одећа. Димен-
зије по врстама и величинама — — 

Плетени" производи за одевање. 
Мушка трикотажна одећа. Димензије 
по врстама и величинама — — — ЈТЈ8 ЈГ.В5.023 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на снагу 
1 маја 1959 године. ^ ^ 

Бр. 10—273 
22 јануара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комиси1е 
за стандардизацк' \ 

инж. Славољуб Виторовић, е. р, 

ЈТЈ8 БМЖ022 
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На основу члана 6 Уредбе о југословенским 
стандардима, савезним прописима квалитета произ-
вода и произвођачким отецификацијама („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за стан-
дардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА КОН-
ЗЕРВИСАЊЕ ДРВЕТА И МЕТОДИМА ИСПИТИ-

ВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИМПРЕГНАЦИЈУ 
ДРВЕТА 

1. У издању Савезне комисије за стан дар диза-
цију доносе се следећи југословенски стандарди: 

Конзервисање дрвета. Импрегна-
ција железничких прагова — — — ЈХЈ8 Б.Т4.020 

Методе за испитав.ање средстава 
за импрегнацију дрвена. Испитивање 
креозотног уља — — — — — — ЈХЈ8 В.Н8.510 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословенски стандарди ступају на сна-
гу 1 априла 1959 године. 

Бр. 06—272 
22 јануара 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије 
за етандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом 
утврђено је да су се у тексту Решења о утврђивању 
подручја окружних и среских јавних тужиоштава, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 2/59, 
поткрале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА ОКРУ-

ЖНИХ И СРЕСКИХ ЈАВНИХ ТУЖИОШТАВА 
У одељку I под ,,А. У Народној Републици Ср-

бији" у тачки 14 под в) двапут је омашком отштам-
пано: ,.у Петровцу на Млави" уместо: ,,у Петровцу". 

У оделжу I под „Б. У Народној Републици Хр-
ватској" у тачки 1 у четвртом реду уместо: ,,у Сом-
бору" треба да стоји: ,,у Самобору". 

Из Секретаријата Савезног извршног већа за 
правосудне послове, Београд, 19 јануара 1959 го-
дине. 

РЕШЕЊА 
На основу члана 35 Закона о национализацмји 

најамних зграда и грађевинског земљишта („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 52/58) у вези с чланом 33 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/56), Савезно 
извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАЦИОНАЛИ-

ЗАЦИЈУ ПРИ САВЕЗНОМ ИЗВРШНОМ ВЕЋУ . 
У Комисију за национа лиз аци ју при Савезном 

извршном већу именују се, и то: 
за прете ед ника: 

1. Паповић Владимир, члан Савезног извршног 
већа; 

за чланове: 
2. Мифтари Осман, савезни народни посланик, 
8. Раос Анте, савезни народни посланик, 
4. Сма јевић Василије, савезни народни посланик, 
5. Сунарић Иво, савезни народни посланик, 
6. Калембер др Владимир, судија Савезног вр-

ховног суда, 
7. Поповић Света, претседник Народног одбора 

општине Стари Град — Београд, 
8. Тепина инж. Марјан, директор Савезног за-

вода за урбанизам и комунална и станбена питања, 
9. Гарван Јосип, помоћник државног секретара 

за промет робом, 
10. Церић Владимир, помоћник секретара за оп-

ште привредне послове у Савезном .извршном већу, 
11. Радановић Божидар, виши саветник у Секре-

тари јату Савезног извршног већа за законодавство 
и организацију; 
за секретара: 

12. Папић Дамјан, саветник у Државном секре-
тар иј ату за послове финансија. 

Б. бр. 5 
20 јануара 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 166 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57), у вези 
с чланом 39 став 3 Закона о државној управи („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) и 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 ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО У САВЕЗНОМ 

ИЗВРШНОМ ВЕЋУ 
Поставља се за помоћника секретара за пољо-

привреду и шумарство у Савезном извршном већу 
Милован Марковић, досадашњи начелник одељења 
у Главном задружном савезу ФНРЈ. 

Савезно извршно веће 
Б. бр. 7 

24 јануара 1959 године 
Београд 

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

На основу-члана 9 и 30 став 5 у вези с чланом 
33 Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно 
извршно веће доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
Никола Чобељић, заменик директора Савезгог 

завода за привредно планирање поставља се у по-
ложај државног потсекретара. 

Б. бр. 9 
24 јануаоа 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

"Секретар. Потпротседник, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковић, с, р, 
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Иб СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије"-
у броју 1 од 10 јануара 1959 године објавлије: 

Одлуку о избору судија; 
Одлуку о одобрењу Завршног рачуна Инвести-

ционог фонда Народне Републике Србије за 1957 
Лд ину; 

Одлуку о избору Одбора за друштвена средства; 
Одлуку о одобрењу Статута Трговинске коморе 

Народне Републике Србиј!; 
Одлуку о одобрењу Статута Пољопривредо-шу-

марске коморе Народне Републике Србије; 
Одлуку о одобрењу' Статута Удружења хорти-

културних организација Народне Републике Србије; 
Одлуку о одобрењу Статута Стручног удру-

жења предузећа за дистрибуцију електричне енер-
гије Србије; 

Одлуку о уважењу оставке и о одређивању до-
пунских избора за упражњено место народног ,по-
сланика Већа произвођача Народне скупштине На-
родне Републике Србије; 

Одлуку о наградама и накнадама народних по-
сланика Народне скупштине Народне Републике 
Србије; 

Уредбу о оснивању Продуктне берзе у Новом 
Саду; 

Наредбу о плану одбране од поплава у 1959 го-
дини; 

Одлуку о измени Одлуке о положајним платама 
службеника научних установа у Народној Репу-
блици Србији, 

У броју 2 од 17 јануара 1959 године објављује: 
Решење о измени и допуни Решења о прогла-

шењу читавог подручја Џ1умске управе у Бачком 
Моногцтору, Шумског газдинства Сомбор, за при-
бежиште орла белорепана (НаНаеШв аНпоШа) и црне 
роде (С1соша т^га) број 238 Од 2 августа 1955 године; 

Решење о расиисивању допунских избора за из-
бор народног посланика Већа произвођача Народне 
скупштине Народне Републике Србије у произво-
ђ а ч ^ групи индустрија, трговина и занатство за 
Изборни срез Тител. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ В 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске у броју 61 од 30 децембра 1958 
године објављују: 

Закон о измени подручја општина и срезова у 
Народној републици Хрватској; 

Закон о изменама и допунама Закона о територи-
јалној надлежности и седиштима среских окружних 
судова 6а подручју Народне Републике Хрватске; 

Решење о оснивању Дома Централне школе у-
ченика у трговини у Бјеловару; 

Решење о оснивању Ветеринарске станице у 
Жмињу; 

У броју 62 од 31 децембра 1958 године објављују: 
Уредбу о организацији и раду Савета за про-

свету ; 
Решење о оснивању Сервиса за вршење услуга 

Довоза путничким аутомобилима у Винковцима. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
' НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 37 од 26 децембра 1958 године објав-
љује: 

Пословник Народно^ собрања Народне Репу-
блике Македоније; 

Пословник Републичког већа Народног собрања 
Народне Републици Македоније; 

Пословник Већа произвођача Народног собрања 
Народне Републике Македоније. 

У броју 1 од 12 јануара 1959 године објављује: 
Правилник о привређивању заштитним шумама; 
Упутство о елементима основа за пошумљавање 

и мелиорацију голети и о роковима за доношења 
основа и пројеката. 

137 
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138 
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52. Уредба о поступку за спровођење нацио-
нализације најамних зграда и грађевин-
ског земљишта — — — — — — — 129 

53. Наредба о одређивању занатских при-
вредних организација које се баве врше-
њем занатских и грађевинско-занатских 
услуга — — — — — — — — — 135 

54. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о издацима извршеним лицима у радном^ 
односу који се признају као матери јални 
трошкови привредних организација — — 

55. Наредба о плаћању таксе за боравак у 
туристичким местима — — — — — 

56. Наредба о гарантованим ценама пасуља 
рода 1958 и 1959 године — — 

. 57. Наредба о допуни Наредбе о продајним 
ценама житарица и производа од жита-
рица — — — — — — — — — — 

58. Наредба о измени Наредбе о највишим 
откупним ценама дувана рода 1958 године 

59. Упутство о измени и допуни Упутства о 
материј алним трошковима привредних ор-
ганизација и издацима и расходима који 
се изједначују са тим трошковима — — 

60. Наредба о превентивном цепљењу свиња 
у 1959 години против свињске куге — — 

61. Наредба о превентивном цепљењу коко-
шију У 1959 години против куге пернате 
живине — — — — — — — — — 

62. Упутство о измени Упутства за примену 
Уредбе о путним и селидбеним трошкови-
ма на милиционаре, подофицире и офици-
ре Народне милиције — — — — — 

63. Решење о југословенским стандардима за 
мазалице. осовине и обруче за точкове 
железничких шинских возила 

64. Решење о југословенском стандарду из 
области опреме за моторна возила — — 

65. Решење о ју ̂ словенским стандардима за 
бакарне легуре за гњечење — — — — 

66. Решење о југословенским - стандардима за 
алуминијум и алуминијумске легуре — 

67. Решење о југословенским стандардима из 
области текстилне индустрије — ' — — 

68. Решење о ју ̂ словенским стандардима за 
конзервисање дрвета и методима испити-
вања средстава за импрегнацију дрвета — 

Исправка Решења о утврђивању подручја 
окружних и среских јавних тужиоштава 
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Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Улица Краљевића Марка бр. 

— Директор и о,дговорни уредник Слободан М. Нешовић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 
Штампа Београдски графички за^од, Београд 


