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738. 

На основу члана 13 Закона о изменама и допу-
нама Закона о мирнод опаким војним инвалидима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 42/59), Законодавни 
од5ор Савезног већа Савезне народне скупштине на 
својој седници од 11 новембра 1959 године утврдио 
је пречишћени текст Закона о мирнодопским вој-
ним инвалидима. 

Одредбе чл. 1 до 23 пречишћеног текста, 
које одговарају одредбама садржаним у Закону о 
изменама и допунама Закона о мирнодопским вој-
ним инвалидима, ступиле су на снагу 29 октобра 
1959 године. 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 65 

11 новембра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Заксннодавног одбора 

Савезног већа, 
др Макс Шнудерл, с. р. 

валидитета омањи испод процената одређених у тим 
ставовима, задржава својство инвалида и инвалид-
ска права према смањеном проценту инвалидитета, 
ако исти није мањи од 20%. 

Члан 3 
Под војним лицима у смислу овог закона под-

разумевају се лица која се сматрају војним ли-
цима по одредбама Закона о Југословенокој народ-
ној армији. 

Члан 4 
Инвалидска права по овом закону имају: 
1) мирнодооски војни инвалиди; 
2) чланови уже породице односно родитељи вој-

них лица погинулих или умрлих од ране, повреде 
или озледе задобивене под околностима из члана 1 
овог закона; 

3) чланови уже породице односно родитељи вој-
них лица која умру од болести задобивене под 
околностима из члана 2 овог закона; 

4) чланови уже породице односно родитељи 
мирнодопских војних инвалида од I до VII групе 
после њихове смрти. 

З А К О Н 
О МИРНОДОПСКИМ ВОЈНИМ И Н В А Л И Д И М А 

(пречишћени текст) 
I Опште одредбе 

Члан 1 
Мирнодопским војним инвалидом сматра се 

војно лице које у мирно доба у саставу Југословен-
ске народне армије, вршећи војну дужност или 
друге дужности за циљеве државне безбедности и 
народне одбране, без своје кривице задобије рану, 
повреду или озледу, те је због тога код њега насту-
пило оштећење организма за најмање 20%. 

Нехат се неће сматрати кривицом у смислу овог 
закона. 

Члан 2 
Мири одо пским војним инвалидом сматра се и 

војно лице које је после 15 маја 1945 године задо-
било болест у вршењу обавезне војне службе у 
Југос лов епској народној армији или у вршењу ду-
жности у војним школама у својству питомца, па 
је због тога код њега наступило оштећење органи-
зма за најмање 60%. 

Изузетно од претходног става, мирнодопским 
војним инвалидом сматра се и војно лице код кога 
је наступило оштећење организма за најмање 50% 
услед последица болести задобивене ван Југосл-
вије на обавезној војној служби коју врши у окви-
ру међународних обавеза које је Југославија пре-
узела. 

Лице које је по претходним ставовима стекло 
инвалидска права и ужива их најмање пет година, 
па му се после тога стање побољша и проценат ин-

Члан 5 
Одредбе Закона о ратним војним инвалидима 

и прописа донетих на основу тог закона, примењи-
ваће се сходно и на лица обухваћена овим законом 
ако њиме није друкчије прописано. 

Члан 6 
Ако мирнодопски војни инвалид за исти слу-

чај инвалидност стекне право и на инвалиднину 
или инвалидску пензију по прописима о инеалид-
ском осигурању, може по сопственом избору кори-
стити право на инвалидске припадлежности по 
овом закону или право на инвалид нину односно 
инвалидску пензију по прописима о инвалидском 
осигурању. 

Мирнодопски војни инвал,ид који по претход-
ном ставу изабере и користи право на инвалиднину 
или инвалидску пензију по прописима о инвалид-
ском осигурању, може остварити остала инвалид-
ска права по овом закону, осим права на инвалид-
ске принадлежности. 

Члан 7 
Ако мирнодопски војни инвалид доцније стекне 

право на инвалиднину или инвалидску пензију по 
прописима о инвалидском осигурању на основу но-
вог случаја инвалид-ност односно телесног оште-
ћења на које није утицао његов ранији војни инва-
лидитет, користиће и даље сва инвалидска права 
по овом закону. 

Ако мирнодопски војни инвалид стекне доц-
није право на инвалидску пензију по прописима о 
инвалидском осигур-ању на основу новог случаја 
инвалидност на коју је утицао његов ранији војни 
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инвалидитет, користиће и даље сва инвалидска 
права по овом закону, и то: 

1) ако је нов случај инвалидност настао услед 
несреће на послу или професионалне болести у 
смислу Закона о инвалидском осигурању; 

2) ако је нов случај инвалидност настао услед 
болести или повреде ван посла, под условом да је 
као мирнодопски војни инвалид до наступања но-
вог случаја МНБ али дно сти провео најмање пет го-
дина у радном односу са пуним редовним радним 
временом у смислу Закона о инвалидском осигу-
рању. 

Мирнодопски војни инвалид који не испуњава 
услове из тач. 1 и 2 претходног става може по соп-
ственом избору у смислу члана 6 овог закона кори-
стити само једно од стечених права. 

Члан 8 
Одредбе чл. 6 и 7 овог закона сходно се при-

мењују и кад уживалац инвалиднине или инва-
лидске пензије одређене по прописима о инвалид-
ском осигурању доцније стекне право на инвалид-
ске принадлежности као мирнодопски војни инва-
лид по одредбама овог закона. 

Члан 9 
Ако мирнодопски војни инвалид накнадно стек-

не својство ратног војног инвалида, односно ако 
ратни војни инвалид накнадно стекне својство мир-
нодопског војног инвалида, одређују му се инва-
лидска права ратног војног инвалида, и то према 
групи у коју се разврстава сходно прописима о 
утврђивању инвалидитета у случају више рана, 
повреда, озледа или болести. 

Ако је стицање или коришћење неког права 
везано искључиво за својство ратног војног инва-
лида, инвалид може у случајевима из претходног 
става користити то право само према групи и про-
центу свог ратног инвалидитета. 

Члан 10 
Одредбе чл. 6 до 9 овог закона примењиваће се 

сходно и на чланове уже породице односно роди-
теље лица које је у часу смрти испуњавало услове 
да може користити једно или оба права по наведе-
ним одредбама, ако и они испуњавају услове за 
стицање инвалидних права по овом закону и усло-
ве за стицање права на породичну пензију по За-
кону о пензиском осигурању. 

Чланови уже породице односно родитељи који 
по претходном ставу изаберу и користе право на 
породичну пензију, не могу користити ниједно од 
инвалидних права по овом закону. 

Члан 11 
Права по овом закону која се стичу по о-снову 

болести задобивене под околностима из члана 2 
овог закона признају се и кад се ради о болести 
која је и раније постојала али се погоршала за 
време обавезне војне службе, или о болести за коју 
се не може поуздано закључити да је проузроко-
вана вршењем обавезне војне службе, али се може 
закључити да је вршење такве службе на болест 
знатно утицало. 

У случајевима из претходног става проценат 
инЕалидитета утврдиће се уз сходну примену члана 
4 став 2 Закона о ратним војним инвалидима. 

Лицу које је по завршетку рата (15 маја 1945 
године) остало на дослужењу обавезног војног рока, 
па је пре истека тога рока отпуштено из Југосло-
вен оке народне армије услед погоршања болести 
задобивене при вршењу војне дужности у рату, а 
гго којој му није признато својство ратног вс' -ог 
инвалида, одредиће се проценат инвалидитета без 

примене члана 4 став 2 Закона о ратним војним 
инвалидима. 

П Одредбе о поступку 
Члан 12 

Војна јединица или установа надлежна за војно 
лице које је под околностима из члана 1 овог за-
кона задобило рану, повреду или озледу услед 
које наступи оштећење организма, односно које под 
тим околностима погине или умре, покренуће одмах 
по службеној дужности поступак у циљу утврђи-
вања узрока и околности под којима је такво лице 
рањено, повређено, озлеђене односно погинуло или 
умрло. 

По завршеном поступку' надлежна војна једи-
ница или установа издаће правно заинтереоованом 
лицу уверење о околностима под којима се случај 
догодио, ради подношења захтева за признање ин-
валидних права по овом закону. 

Члан 13 
Лице које поднесе захтев за признање инвалид-

н и х права по основу болести (члан 2), може та 
права остварити само на основу писмених доказа 
о постојању болести који потичу из времена слу-
жбе у Југословениој народној армији или по от-
пуштању из ње, а пре истека 30 дана од отпу-
штања. 

Члан 14 
Решење донето у првом степену којим се при-

знају инвалидска права по основу болести по прет-
ходном члану, подлеже ревизији, која се врши по 
одредбама члана 67 став 2 до члана 70 Закона о рат-
ним војним инвалидима. 

Члан 15 
Захтеви за признање инвалидних права по 

основу болести задобивене под околностима из чла-
на 2 овог закона, могу се подносити у року од пет 
година по отпуштању из Југословенске народне 
армије, а за случајеве који су наступили пре сту-
пања на снагу Закона о изменама и допунама За-
кона о мирнодопским војним инвалидима од 16 ок-
тобра 1959 године („Службени лист ФНРЈ", бр 42/59) 
— у року од пет година по његовом ступању на 
снагу. 

III Прелазне и завршне одредбе 
Члан 16 

Инвалидска права по овом закону имају и: 
1) војна лица која су у саставу југословенске 

војске у времену од 18 маја 1920 године до 6 априла 
1941 године, вршећи војну дужност или службу, 
или поводом исте, без своје кривице рањена, по-
вређена или озлеђена; 

2) чланови уже породице односно родитељи 
мирнодопских војних инвалида од I до VII групе 
из претходне тачке — после њихове смрти; 

3) чланови уже породице односно родитељи вој-
них лица која су у времену означеном у тачки 1 
овог члана и под тамо наведеним околностима по-
гинула или умрла од задобивених рана, повреда 
или озледа; 

4) војна лица којима је по прописима донетим 
пре '6 априла 1941 године, одлукама надлежних 
органа било признато својство мирнодопског војног 
инвалида услед рана, повреда или озледа задоби-
вених у бившој српској или црногорско^ војсци пре 
Балканског и Првог светског рата, као и чланови 
уже породице таквих инвалида од I до VII групе 
— после њихове смрти. 

Члан 17 
Инвалидска права по овом закону имају и 

лица која по Уговору о м:гт^ са Италијом постају 
југослове,ноки држављани, и то: 
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1) којима је свој-ство мирнодопских војних ин-
валида. признато одлукама италијанскзих државних 
органа због оштећења организма насталог по де-
мобилизацији италиј анске оружане силе после рата 
1914—1918 године до 10 јуна 1940 године у једини-
цама у саставу те силе; 

2) која по решењу ита ли јамских државни,х ор-
гана изводе своја инвалидска права од умрлих 
мирнодооских војних инвалида из тачке 1 овог 
члана или од лица која су погинула на војној ду-
жности у јединицама и у времену који су наведени 
V тачки 1 овог члана. 

Члан 18 
На лица којима су по досадашњим пропи-сима 

призната инвалидска права по основу болести за-
доби вене под околностима из члана 2 овог закона 
неће се примењивати одредбе чл. 13 и 14 овог за-
кона. 

Члан 19 
Лицима којима су по ранијим прописима била 

призната остала инвалидска права, осим права на 
инвалидним, коју нису могла остварити због тога 
што у погледу имовног стања и прихода нису испу-
њавала услове прописане за примање инвалидског 
додатка, признаће се по службеној дужности и 
право на инвалидеину, као и право на додатак за 
негу и помоћ другог лица ако се ради о инвалиду 
I групе. 

Члан 20 
Чланови уже породице односно родитељи лица 

која су умрла од последица рана, повреда или озле-
да задобивених у вршењу дужности као питомци 
војних школа, којима је по ранијим прописима 
било признато само право на инвалидске принадле-
жности и здравствену заштиту, могу и без новог 
решавања користити сва остала инвалидска права, 
ако у том погледу испуњавају услове предвиђене у 
посебним прописима. 

Члан 21 
До доношења посебних прописа којима ће бити 

регулисана њихова инвалидска права, одредбе овог 
закона сходно ће се примењивати и на: 

1) лица која су задобила односно задобију рану, 
повреду или озледу при вршењу службе Народне 
милиције или службу државне безбедности, као и 
за време вршења службе против авионске заштите, 
дужности предвојничке обуке или ванармиског ва-
спитања других видова; 

2) чланове уже породице односно родитеље 
лида која су погинула или улфла од рана, повреда 
или озледа задобивених под околностима из прет-
ходне тачке; 

3) чланове уже породице односно родитеље 
лица која су под околностима из тачке 1 овог члана 
постала мирнодопски војни инвалиди од I до VII 
групе и као таква умрла. 

Члан 22 
Лицима која по досадашњим прописима нису 

имала право на инвалидске принадлежности, право 
на инвалиднину и додатак за негу и помоћ другог 
лица припада од првог дана наредног месеца по 
ступању на снагу Закона о изменама и допунама 
Закона о мирнодопским војним инвалидима од 16 
октобра 1959 године, ако захтев поднесу у року 
од три месеца од дана његовог ступања на снагу. 
Ако захтев поднесу по истеку овог рока, ова права 
припадају им од првог дана наредног месеца по 
подношењу захтева. 

Дан од нога лицима наведеним у претходном 
ставу припадају остала инвалидска права одређује 
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се сходно одредбама члана 51 ст. 2, 3 и 4 Закона о 
ратним војним инвалидима. 

Члан 23 
Ступањем на снагу Закона о изменама и допу-

нама Закона о мирнодопаким војним инвалидима 
од 16 октобра 1959 године престају да важе: 

1) Уредба о одређивању инвалидних принадле-
жности мирводопским војним инвалидима („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 29/53 и 35/55); 

2) одредбе осталих прописа који се односе на 
мирнодопеке војне инвалиде а које су у супротно-
сти са одредбама овог закона. 

739. 

На основу тачке 1 став 1 одељак 1 глава XXII 
Савезног друштвеног плана за 1959 годину. Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ ЗА НЕУГОВОРЕНЕ 

КОЛИЧИНЕ УГЉА 

1. Рудници угља могу до 31 децембра 1959 го-
дине лотрошачима испоручивао оне количине 
угља чију куповину нису уговорили за IV квартал 
1959 године, по ценама одређеним Одлуком о одре-
ђивању највиших продајних цена угља („Службени 
лист ФНРЈ'4, бр. 16/58) повећаним за 20°/о. 

2. Одредба претходне тачке односи се и на оне 
количине угља које је потрошач отказао да прими 
у уговореним роковима а за које се са рудником 
угља накнадно споразуме да му се испоруче до 31 
децембра 1959 године. 

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

Р. п. бр. 261 
14 новембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно пеке 

Секретар, Потпретседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р, 

740. 

На основу члана 67 став 5 и члана 172 став 2 
Основног закона о прекрила јима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/59), савезни Државни секрет ар иј ат за 
унутрашње послове прописује 

П О С Л О В Н И К 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНИ ПОСТУПАК 

Члан 1 
Судије и већа за прекршаје, као и други органи 

који воде административно-казнени поступак, врше 
послове у том поступку по одредбама овог послов-
ника. 

Канцеларијско пословање у а д министр ати вио -
казненом поступку врши се и по одредбама Уредбе 
о канцелариском пословању и Упутства за извр-
шење Уредбе о канце ларме ком пословању („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 50/57), уколико овим послов-
ником није друкчије одређено. Ј 

I РАД СУДИЈА И ВЕЋА ЗА ПРЕКРШАЈЕ 
1. Канцеларија 

Члан 2 
Општинске и среске судије за прекршаје тс̂ о 

и већа за прекршаје, имају посебне канцеларије. 
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На вратима канцеларије мора бити означен на-
органа и име судије за прекршаје. 

2. Судски дани 
Члан 3 

Ради економичну ег и бржег поступка могу се 
у местима ван седишта судије за прекршаје држати 
судски дани, и то редовни — у одређене дане, или 
ванредни — по указаној потреби. 

Судске дане у општини односно срезу одређује 
на предлог надлежног судије за прекршаје секре-
тар народног одбора. 

Ако је за више општина изабран један судија 
за прекршаје, који има стално седиште у једној од 
тих општина, судски дани у осталим општинама од-
ређују се према члану 56 став 1 Основног закона о 
прекршајима. 

О сваком одласку на судски дан судија за пре-
кршаје дужан је обавестити секретара народног од-
бора. 

Време и место одржавања редовних судских 
дана морају бити објављени на видном месту у се-
дишту судије за прекршаје и у месту где се судски 
дани одржавају. 

3. Евиденције 
Члан 4 

Судије и већа за прекршаје воде следеће еви-
денције: 

1) деловодник, 
2) улисник пред мета о прекрша ј има, 
3) уписних за другостепецо решавање, 
4) уписник одузетих ствари, 
5) регистар уписника под тач. 1, 2 и З, 
6) списак судија поротника, 
7) книту записника о другостепеном решавању, 
8) књигу записника о решавању по чл. 146, 147 

и 148 Основног закона о прекршајна, 
9) Збирку објашњења и правних мишљења, 

10) доставну књигу. 

Члан 5 
Општински и срески судија за прекршаје ду-

жни су водити евиденције из тач. 1, 2, 4, 5, 9 и 10 
претходног члана. 

Среско веће за прекршаје дужно је водити еви-
денције из тач. 1, З, 5, 6, 7, 9 и 10 претходног члана. 

Веће за прекршаје при републичком државном 
секретаријату за унутрашње послове дужно је во-
дити евиденције из тач. З, 5, 7, 8, 9 и 10 претходног 
члана. 

Веће за прекршаје при савезном Државном се-
кретари јату за унутрашње послове дужно је водити 
евиденције из тач. З, 5, 8, 9 и 10 претходног члана. 

Члан 6 
Евиденције које се воде у административно-ка-

зненом поступку чувају се одвојено у посебној пи-
сарници. 

Ако за административно-техничке послове оп-
штински или срески судија за прекршаје нема по-
себну писарницу, ти послови ће се вршити у зајед-
ничкој писарници народног одбора. 

а) Деловодник, регистар и доставио, књига 
Члан 7 

Деловодник, регистар и доставна књига воде се 
на начин и по обрасцима прописаним у Упутству 
за извршење Уредбе о канцеларијском пословању. 

У деловодник се заводе акти општег карактера, 
као објашњења, извештаји, замолиш^ правна ми-
шљења и други дописи, 

Среда, 18 новембар 1959 

Регистар се води посебно за деловодник, посеб-
но за уписник предмета о прекршајима, а посебно 
за упионик за другостепено решавање односно за 
решавање по праву надзора. 

Регистар се може водити и по систему карто-
теке. 

Доставна књига се води ради евиденције отпре-
ме аката ван канцеларије органа који води по-
ступак. 

Достављање предмета на рад појединим суди-
јама за прекршаје код органа који има више су-
дија, као и њихово враћање, врши се преко ин-
терне доставне књиге. 

б) Уписник предмета о прекршајим, 
Члан 8 

Уписник предмета о прекршајима води се за 
све предмете за које је односном органу стављен 
захтев односно пријава за покретање поступка. 

Упитник предмета о прекршајима води се по 
обрасцу бр. 1. 

Завођење предмета врши се по систему основ-
них бројева и подбројева. 

Ако се предмет односи на једног о-кривљеног 
који је извршио један прекршај, заводи се под јед-
ним основним бројем. 

Ако се предмет односи на једног окривљеног 
који је извршио више прекршаја, заводи се под 
онолико основних бројева колико има прекршаја. 

Ако се предмет односи на више окривљених 
који су заједно извршили један прекршај, заводи 
се под онолико основних бројева колико има окрив-
љених. 

Примљени захтев (пријава) за гоњење добија 
основни број, као што је напред наведено, и под-
број 1. Доцније приспели захтеви који се односе на 
исти предмет, добивају исти основни број са под-
бројем 2, З, 4 итд., према реду којим су приспели. 

За сваки тако уписани предмет испуњавају се 
затим у водоравном реду сви подаци који се на 
њега односе. У рубрику „Кратак опис прекршаја и 
ознака правног прописа" подаци се најпре уносе 
уопштено и непотпуно (например, саобраћај ни пре-
кршај), па се после доношења решења о прекршају 
ближе попуњавају. У рубрици 11 у случају одба-
чаја захтева односно обуставе поступка треба 
укратко навести и разлог за то (например: дело 
није прекршај, због застарелости итд.). У рубрику 
„Примедбе" уносе се оловком подаци о месту где 
се спис налази, да би се могао брзо и лако пронаћи. 
У органу који има више судија за прекршаје, у ру-
брици „Примедбе" назначује се и судија код кога 
се спис налази на решавању. 

Уписивање се врши, по правилу, мастилом, а 
само привремене белешке уносе се оловком. Црве-
ном оловком врши се само прецртавање погрешних 
уписа, стављање ознаке у рубрици „Примедбе" да 
се спис налази у архиви и других ознака предви-
ђених овим пословником. 

У именик предмета о прекршај има мора се во-
дити уредно и ажурно, тако да може послужити 
као основа за израду статистичких извештаја о 
раду органа који води поступак. 

Члан 9 
Приликом завођења, акта сваког предмета о 

прекршају стављају се у посебан омот. На омоту 
се хронолошки^ редом води попис аката од којих 
се предмет састоји: захтев (пријава), записници о 
саслушању, увиђају и вештачењу, провере, изве-
штаји и др. Редни број акта у овом попису озна-
чује се арапским бројем, који се затим ставља цр-
веном оловком на горњем десном углу акта. На 
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исти начин се поступа и са актима које достављају 
други органи, с тим што се на њих утисне и при-
јемни штамбиљ, а поред основног броја ставља и 
подброј који мора одговарати редном броју акта у 
попису. 

Омот претставља саставни део евиденције о во-
ђењу вдминистр ативно-казненог поступка и води 
се по обрасцу бр. 2. 

в) Уписник за другостепепо решавање 

Члан 10 
Уписник за другостепено решавање води се по 

обргсцу бр. 3. 
У овај уписних се уписују предмети о којима 

је другостепени орган решавао по жалби, као и 
предмети о којима је надлежни орган решавао по 
чл. 146, 147 и 148 Основног закона о прекршајима. 

У упи-снику се свака жалба, надзорна жгтба и 
,захтев за заштиту законитости уписују под поссб-
1̂ им основним бројем, тако да број жа лил аца одго-
вара броју предмета по којима се поступа према 
члану 145 односно чл. 146, 147 и 148 Основног за-
кона о прекршајима. 

Приликом завођења предмети се -стављају у по-
себан омот према одредби тачке 36 Упутства за из-
вршење Уредбе о каецелариском пословању („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 50/57). 

г) Уписник одузетих ствари 
Члан 11 

Уписник одузетих ствари се води по обрасцу 
бр 4. 

У овај уписних уписују се све ствари (оружје, 
дрво, риболовни прибор, улов, новац и др.) за које 
се по члану 123 Основног закона о прекршајима 
има донети наредба о привременом одузимању од-
носно за које је решењем о прекршају одлучено да 
ће се одузети. 

Старешина органа који води поступак дужан је 
најмање једанпут месечно извршите контролу оду-
зетих ствари и сравнити их са евид енци јама које 
-е о њима воде. 

д) Изглед, закључивање и контрола уписника 
Члан 12 

Уписници предвиђени овим пословииком састо-
је се из потребног броја табака прописаног обрасца 
увезаних у књигу са тврдим корицама. На корице 
се ставља ознака уписника (књиге) и година за 
коју се уписник води. 

Органи са мањим обимом пословања могу кори-
стити једну књигу као у пион ик за више година. У 
том случају ознака године ставља се на првој стра-
ни листа којим почиње нова година. 

Уписници се закључују са последњим даном у 
години. 

Уписници се закључју тако што се после по-
следњег уписаног броја ставља клаузула која мора 
садржати: дан, месец и годину закључења, редни 
број последњег уписа, број поништених уписа, број 
решених предмета и број предмета који су на крају 
године остали Нерешени. Ову клаузулу потписују 
водитељ уписника и старешина органа који води 
поступак односно судија за пре-кршаје. 

Предмети који су на крају године остали нере-
шени означују се на првој страни уписника за сле-
дећу годину тако што се наводе само бројеви тих 
предмета. Кад се накнадно предмет реши, ово се 
означује у ранијем угоднику, а на првој страни 
новог уписника прецртава се црвеном оловком од-
носни број. 

Уписнину и помоћне књиге чувају се ван рад-
ног времена у затвореним орманима под кључем. 

Среда, 18 новембар 1959 

Члан 13 
Судија за прекршаје одно-сно претседник већа 

за прекршаје дужан је повремено, а најмање један-
пут у три месеца, прегледати уттисе у уписницима, 
регистрима и осталим помоћним књигама и упоре-
дити их са списима. Запажене грешке и недостаци 
исправљају се приликом прегледа. О извршеном 
прегледу ставља се са стране на последњој страни 
прегледаног уписника забелешка, коју оверава слу-
жбено лице својим потписом и печатом. ^На исти 
начин се поступа и после прегледа који извопга 
службеник надзорног органа. 

ђ) Списак судија поротника 
Члан 14 

Списак судија поротника води се по обрасцу 
бр. 5. У овај етри гак се уноси породично и рођено 
име, година рођења, занимање, адреса и подаци о 
раду судије поротника. 

Пос ив ање судија поротника вр-ши претседник 
већа за прекршаје, по правилу по реду са списка 
судија поротника. 

Сваких шест месеци претседник среског већа 
за прекршаје дужан је утврдити које се судије по-
ротници без оправдања не одазивају позиву да 
врше своју дужност и о томе обавештава савет на-
родног одбора надлежан за унутрашње послове. 

е) Књига записника о решавању по ил. 145, 146, 147 
и 148 Основног закопа о прекршајима 

Члан 15 
О решавању у другом степену вода се посебан 

записник за све предмете са исте седнице. Овај за-
писник садржи: текући број и датум седнице, са-
став већа за прекршаје, број предмета који се ре-
шавају, породично и рођено име окривљеног, како 
је предмет решен (у погледу кривице, каоне, за-

Образац бр, 2 
(формат: 420 X 297 мм) 

Број 
Омот предмета 

Назив органа : 

Примљено дана 19 
Предмет 

(окривљени) 

(прекршај) 
ПОПИС АКАТА 

Редни 
бр-ој 

1 

В р с т а с п и с а Примедбе Редни 
бр-ој 

1 2 3 

1 1 
1 1 

1 1 ј 

(Образац бр. 2 величине 420 X 297 мм, пресавијен 
напола по дужој страни, штампа се на белом табаку 
на моме је једна стра-на величине 290 X 104 мм. 
Рубрика бр. 1 широка је 20 мм, рубрика бр. 2 ши-
рока је 95 мм и рубрика бр. 3 широка је 45 мм. 

Линије за попис описа штампане су на првој и 
другој страни. 
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УПИСНИК ЗА ДРУГОСТЕ 
(лева страна) 

Основни 
број 

Датум 
пријема 

Назив органа који је предмет Подносилац претставке (породично, 
доставио и број предмета р о ђ е н о и о ч е в о и м е ' односно назив и седиште) 

1 2 3 1 4 
1 

1 1 

ПЕНО РЕШАВАЊЕ 

(десна страна) 

Образац бр. 3 
(формат: 594 X 23^ мм) 

Р Е Ш Е Њ Е 

Кад је 
донесено по чл. 

145 ОЗП 

6 ^ 

по чл. 
140 ОЗП 

по чл. 
145 ОЗП 

6 ^ 7 

по чл. 
145 ОЗП 

6 ^ 

По ком пропису 
по чл. 

147 ОЗП (148 ОЗН 

I Када је и коме ! 
по чл. I Је решено достављено ре- ј 

П р и м е д б е 

10 

шење 

11 12 

(Образац бр. 3 величине је 594 X 280 мм, пресавијен напола по широј страни. Штампан је на белој 
хартији. Рубрика бр. 1 ширине је 25 мм, рубрика бр. 2 ширине је 36 мм, рубрика бр. 3 ширине је 
90 мм, рубрика бр. 4 ширине је 95 мм, рубрика бр. 5 ширине је 20 мм, рубрика бр. 6 ширине је 20 мл!, 
рубрика бр. 7 ширине је 20 мм, рубрика бр. 8 ширине је 20 мм, рубрика бр. 9 ширине је 20 мм, 
рубрика бр. 10 ширине је 50 мм, рубрика бр. 11 ширине је 50 мм и рубрика бр. 12 ширине је 50 мм.) 
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Образац бр. 4 
(формат: 297 X 210 мм) 

уписник ОДУЗЕТИХ СТВАРИ 

Ре
дн

и 
бр

ој
 Број 

предмета 
Зд кога су ствари 

одузете 
Опис ствари и 

количина 
Коме је ствар 

издата 

Датум 
издава-

ња 
ствари 

Потврда о 
пријему 
ствари 

Примедбе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

! 

1 

-

(Образац бр. 4 величине је 297 X 210 мм. пресавијен напола по дужој страни. Штампан је на 
белој хартији. Рубрика бр. 1 широка је 15 мм. рубрика бр. 2 широка је 20 мм, рубрика бр. 3 широка 
је 50 мм, рубрика бр. 4 широка је 50 мм, рубрика бр. 5 широка је 40 мм, рубрика бр. 6 широка је 
20 мм, рубрика бр. 7 широка је 40 мм и рубрика бр. 8 широка је 33 мм.) 

Образац бр. 5 
(назив и седиште органа) (формат: 297 X 210 мм) 

СПИСАК СУДИЈА ПОРОТНИКА 

Ре
дн

и 
бр

ој
 Породично, очево и 

рођено име 
Година 

рођења Занимање Адреса 
Одазвао се 
позиву на 

седнице 

Није се ода-
звао позиву 
на седнице 

Примедбе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

1 
1 1 

1 
1 

(Образац бр. 5 величине је 297 X 210 мм Штампан је на белој хартији. Рубрика бр. 1 ширине 
је 20 мм, рубрика бр. 2 — 55 мм, рубрика бр 3 — 20 мм, рубрика бр. 4 — 28 мм, рубрика бр. 5 — 34 
мм: рубрика бр. 6 — 44 мм, рубрика бр. 7 — 44 мм и рубрика бр. 8 — 22 мм,) 
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штитне мере, накнаде штете и трошкова поступка) 
и потписе чланова већа и записничара. Ако је неки 
члан већа имао одвојено мишљење, оно ће се унети 
у записник. 

Записник о решавању води се по обрасцу бр. 6 
у посебној књизи или фасцикли, одвојено за сваку 
годину. 

На исти начин води се и књига записника о 
решавању по чл. 146, 147 и 148 Основног закона о 
прекрше тима. 

ж) Збирка објашњења и правних мишљења 
Члан 16 ^ 

Органи који воде поступак дужни су у посеб-
ној фасцикли држати објашњења и правна мишље-
ња која су сами издали или добили од других ор-
гана. Ови предмети уписују се хронолошким редом 
за све године у посебан списак, са назначењем ред-
ног броја и кратког садржаја акта. Редни број са 
списка означује се црвеном оловком у горњем 'де-
сном углу предмета, тако да се по списку може 
увек лако наћи. Објашњења и правна мишљења 
која су престала да важе, прецртава ју се у списку 
црвеном оловком. 

4. Судија за прекршаје за више општина 
Члан 17 

Општински судија за прекршаје који је иза-
бран за две или више општина, дужан је за сваку 
поједину општину посебно водити прописане еви-
денције. Он мора имати и посебан печат за оваку 
општину. 

5. Сређивање предмета 
Члан 18 

Предмети заведени у уписнину предмета о пре-
кршајима сређују се у посебне групе (преграде) по 
следећим фазама поступка: 

1) предмети који још нису узети у поступак; 
2) предмети по којима је отпочео поступак по-

зивањем странака на рочиште (роковник); 
3) предмети који чекају израду решења о пре-

кршају; 
4) предмети који чекају правоснажност и из-

врши ост; 
5) предмети који су достављени за извршење; 
6) окончани предмети (архива). 
У угоднику предмета, у рубрици „Примедбе" 

оловком ће се означити у којој се групи из прет-
ходног става предмет налази. 

6. Роковник предмета 
Члан 19 

У роковник се стављају предмети по којима је 
одређено рочиште или за које је одређен рок до 
кога имају мировати (например: предмети по ко-
јима је покупљено по члану 33 став 2 Основног 
закона о прекршајима и др.). 

У роковнику предмети се држе у омотима на 
којима је означен датум рочишта односно рок. 
Предмети се држе у омотима по реду основних бро-
јева за сваки месец посебно. 

Роковник се, по правилу, држи у писарници ор-
гана који води поступак. Предмети из роковника 
дају се овлашћеном службенику у рад дан раније 
него што је рочиште заказано. Предмети у којима 
је предвиђено суочење странака дају се на увид 
овлашћеном службенику на осам дана пре рочи-
шта, ради евентуалног пожуривања доставнице, по-
новног достављања на исту или другу адресу, или 
ради одлагања заказаног и заказивања новог ро-
чишта. 

7. Држање одузетих ствари 
Члан 20 

Предмети одузети у адмииистративно-казненом 
поступку чувају се код органа који води поступак 
у првом степену. Изузетно, поједини предмети које 
је по члану 123 став 3 Осно,вног закона о прекрша-
јима привремено одузео орган који је поднео за-
хтев за гоњење, моту се до доношења наредбе су-
дије за прекршаје чувати код тог органа, што ће 
се у упитнику одузетих ствари, у рубрици „При-
медбе" посебно назначити. 

Ако је у питању новац или драгоцености, ове 
се ствари имају депоновати код најближе новчане 
установе 

Лако покварљиве ствари имају се одмах про-
дати и новац добивен од продаје депоновати. О томе 
ће се у уписнику одузетих ствари, у рубрици „При-
медбе" ставити забелешка са назначењем износа 
новца добивеног продајом 

После правоснажности решења о прекршају, а 
најдоцније за три месеца од „дана правоснажности, 
са одузетим предметима ће се поступити према 
члану 37 Основног закона о прекршај има. 

Ствари за које није предвиђен поступак о про-
даји предаће се органу управе општинског народ-
ног одбора надлежном за послове прихода, који 
врши продају. Пријем ствари потврдиће се у упи-
снину одузетих ствари (потписом овлашћеног слу-
жбеника и печатом овлашћеног органа). 

Пријем ствари потврдиће се у уггиснику иако 
је у питању враћање ствари сопственику. 

Када је у питању новац, после достављања нов-
ца на означену адресу новчана уплатница ће се уло-
жити у спис, о чему ће се ставити забелешка у упи-
снику одузетих ствари, у рубрици „Примедбе". На 
исти начин ће се поступити и кад је продају ствари 
извршио други орган. 

Ако ствари треба уништити, уништавање ће из-
вршити комисија састављена од судије за прекр-
шаје и двојице службеника народног одбора које 
одреди секретар народног одбора. О томе ће се ста-
вити забелешка у у-питнику одузетих ствари, у ру-
брици „Примедбе". О уништавању ствари комисија 
саставља записник, који се улаже у промет (ако 
се односи само на њега) или се заводи у делоеодник 
(ако се односи на више списа) и ставља у архиву. 

8. Печат и штамбиљи 
Члан 21 

О печату и штамбиљима води се посебна еви-
денција према тачки 124 Упутства за извршење 
Уредбе о канцелариском пословању. 

За поједине кратке и честе белешке, ознаке или 
упутства писарници за рад — могу се користити 
одговарајући штамбиљи. Пријемни, отпремни и дак-
тилографски штамбиљ морају одговарати обрасци-
ма прописаним у Упутству за извршење Уредбе о 
канцелариском пословању. Поред ових, могу се 
употребљавати и штамбиљи: 

1) за издавање наредбе о одређивању рочишта 
(образац бр. 7); 

2) за означавање правоснажности односно из-
врсности решења о прекршају (образац бр. 8); 

3) за кјоистатацију да је казна извршена (обра-
сци бр. 9/1 и 9/2); 

4) за наредбу о стављању списа у архиву (обра-
зац бр. 10). 

Други штамбиљи могу се увести само по одо-
брењу надлежног већа за прекршаје при републич-
ком државном секретари јату за унутрашње послове. 

9. Приручна библиотека 
Члан 22 

Органи који воде поступак дужни су устројити 
стручну библиотеку, која мора садржати бар слу-
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Образац бр. 6 
(формат: 297 X 210 мм) 

(назив и седиште органа) 
ЗАПИСНИК 

о решавању Већа за прекршаје 
на седници одржаној дана 

(број седнице) 
саставу: 

1) претседник Већа за прекршаје 
(породично и рођено име) 

2) члан Већа за прекршаје 
3) члан Већа за прекршаје 

По ниже наведеним предметима решено је следеће: 

Ко ^ а X. О 

2 
О 0) 
а сх М с 

О К Р И В Љ Е Н И 
(породично и рођено име 

односно назив) 

Како је 
решено 

Образац бр. 9/1 
Новчана казна и трошкови поступка, који се 

односе на окривљеног — — , 
плаћени су. 

Предмет у архиву. 

(датум) 

(место) 
Судија за прекршаје, 

Образац бр. 9/2 
КАЗНА ИЗВРШЕНА 

ПРЕДМЕТ У АРХИВУ 

(датум) 

(место) 
Судија за прекршаје, 

Решења су донесена једногла-снс. 

Образац бр. 10 
ПРЕДМЕТ У АРХИВУ 

(датум) 

(место) 
Судија за прекршаје, 

(Белешке о одвојеном мишљењу и друге примедбе.) 
Записничар, Претседник 

Већа за прекршаје, 
Чланови 

Већа за прекршаје: 
1) 
2) 
(Образац бр. 6 величине је 297 X 210 мм и штам-

пан је на белој хартији. Рубрика бр. 1 широка је 
17 мм, рубрика бр. 2 широка је 18 мм, рубрика бр. 
3 широка је 78 мм, рубрика бр. 4 широка је 47 мм. 
Линије за уписивање предмета о којима је реша-
вано стављају се са обе стране обрасца, а текст: 
„Решења су донесена једногласно" и даље ставља 
се на дну друге стране после линије.) 

Образац бр. 7 
Н А Р Е Д Б А 

Одређује се рочиште ради саслушања окрив-
љеног — сведока за дан у сати. 

На рочиште позвати: 
1) окривљеног 
2) сведока — ^ ^ - - - , — ^ ^ ^ . 

(датум) 

(место) 

Судија за прекршаје, 

Образац бр. 8 
Решење је, у погледу окривљеног 

постало правоснажно дана , а извршно 
дана 

(датум) 

'ч^сто) 
Судија за прекршаје, 

жбене листове и издања приручника и уџбеника 
који се односе на прекршаје. Библиотека се води 

"на начин предвиђен у тач. 120 до 122 Упутства за 
извршење Уредбе о канцеларијском пословању. 

Службени листови и друге књиге имају се др-
жати у реду. За уништене, оштећене или на други 
начин упропашћен или изгубљене службене ли-
стове или књиге одговара лице коме је стављено у 
задатак да се о њима стара, по прописима о мате-
ријал ној одговорности јавних службеника. 

10. Архива 
Члан 23 

Свршени предмети стављају се у архиву и ра-
споређују у две одвојене групе, које сачињавају: 

1) предмети заведени у упитнику предмета о 
прекршај има; 

2) предмети заведени у деловоднику, осим обја-
шњења и дописа са правним мишљењем, који се 
улажу у збирке наведене у члану 16 овог послов-
ни,ка. 

Пре стављања предмета у архиву орган који 
води поступак дужан је прегледати их и конста-
товати да је каз-на извршена, да су трошкови по-
ступка наплаћени односно да је одлука о трошко-
вима дата надлежном органу ради извршења, или 
да су извршена сва обавештавања и учињене друге 
нужне радње. После тога, на предмету ће се напи-
сати наредба о стављању предмета у архиву (или 
ће се утиснути одговарајући штамбиљ) уз параф 
овлашћеног службеника. 

Из архиве предмети се могу издавати само уз 
реверс, који се ставља на место одакле је предмет 
узет, о чему се уноси посебна белешка у записник, 
у рубрику „Примедбе". 

Предмети се чувају годину дана по правосна-
жности односно извршности решења у одвојеној 
архиви, а затим се заједно са одговарајућим упи-
сницима и помоћним књигама предају на даље чу-
вање централној архиви. 
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(назив и седиште органа) „ лгж/ТРОМЕСЕЧНИ Образац бр. 11 
Број — — СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД (формат: 297 X 210 мм) 
Датум О РАДУ ПРВОСТЕПЕНОГ ОРГАНА 

(Образац бр. 11 величине је 297 X 210 мм. Штампан је на белој хартији. Рубрика бр. 1 ширине је 
55 мм, рубрика бр. 2—14, рубрика бр. 3—14, рубрика бр. 4—19, рубрика бр. 5—14, рубрика бр. 6—14, 
рубрика бр. 7—14, рубрика бр. 8—14, рубрика бр. 9—14, рубрика бр. 10—14, рубрика бр. 11—14, рубри-
ка бр. 12—14, рубрика бр. 13—14, рубрика бр. 14г—14 и рубрика бр. 15—34 мм.) 

(потпис органа) 

(назив и седиште органа) ТРОМЕСЕЧНИ Образац бр, 12 
Б р о ј „ „ „ ^ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД (формат: 297 X 210 мм) 
Датум — — — — — — — ° РАДУ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА 

(Образац бр. 12 величине је 297 X 210 мм. 
је 55 мм, рубрика бр 2 — 16, рубрика бр. 3 — 
бр. 6 — 15, рубрика бр. 7 — 15, рубрика бр. 8 — 
бр. 11 — 47 мм.) 

Штампан је на белој хартији. Рубрика бр. 1 ширине 
15, рубрика бр. 4 — 15, рубрика бр. 5 — 15, рубрика 
15, рубри,ка бр. 9 — 15, рубрика бр 10 — 15 и рубрика 

(потпис органа) 
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Страна 1072 - Број 46 

Образац бр. 14 
(формат: 280X148 мм) 

ПОЗИВ ЗА ОКРИВЉЕНОГ РАДИ САСЛУШАЊА 

(чл. 92 и 93 ОЗП) 

(назив и седиште органа који води поступак) 
Број 
Датум — 

ПОЗИВ ЗА ОКРИВЉЕНОГ 

(Породично и рођено име односно назив правног 
лица) 

из улица — — бр. 
позива се да лично дође односно да пошаље свог 
пуномоћник^ на дан 19— године 
у часова у соба бр. , 

(улица, број и спрат) 
ради саслушања као окривљени због прекршаја 

Ако се уредно позвани не одазове позиву, а изо-
станак не оправда, наредиће се његово привођење. 

(М. П.) 
(потпис службеног лица) 

(наз-ив и седиште органа који води поступак) 
Број 

ДОСТАВНИЦА 

(породично и рођено име односно назив прав-
ног лица) 

Потврђујем пријем позива за дан 
19 године. 

Позив ми је уручен на дан 
(попуњава прималац) 

19 године. 

(достављач) (потпис примаоца) 

(На полеђини позива пише:) 

Образац бр. 14 је величине 280X148 мм и састоји 
се. од позива величине 148 X 140 мм и доставнице 
величине 148 X 70 мм, који су одвојени перфораци-
јом означеном на обрасцу тачкастом линијом. Из-
рађује се на хартији беле боје. 

Објашњење за попуњавање обрасца 
1. Ако се позив уручује физичком лицу, прецр-

тавају се речи: „односно да пошаље свог пуномоћ-
иика", а ако се позив упућује правном лицу, пре-
цртава ју се речи: „да дође лично односно". 

2. У простору после речи: „због прекршаја" на-
води се одредба прописа у коме је педвиђен прекр-
шај и кратак опис прекршаја. 

3. На полеђини доставнице достављач даје из-
вештај односно напомену у вези са достављањем. 

Достављање преко поште 
Ако се достављање врши преко поште, образац 

бр. 14 је величине 148X1-40 мм и исте боје и садр-
жине, с тим што нема' доставницу. Доставља се у 
омоту по обрасцу ОУ-11 прописаном Упутством о 
обрасцима у управном поступку (,,Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/57). 

Среда, 18 новембар 1959 

Образац бр. 15 
(формат: 280 X 148 мм) 

ПОЗИВ ОКРИВЉЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ПИСМЕНЕ 
ОДБРАНЕ Хчлан 104 став 4 ОЗП) 

(назив и седиште органа који води поступак) 
Број 
Датум — — „ ^ 

ПОЗИВ ЗА ОКРИВЉЕНОГ 
(Члан 104 став 4 ОЗП) 

(породично и рођено име односно назив прав-
из улица 

ног лица) 
, б р . — — позива се да овом 

органу најдаље до — — ^ ^ 19— године 
непосредно или преко поште пошаље писмену одбра-
ну или да се јави односно да пошаље свог пуномоћ-
н и к ради усменог саслушања на дан 
19— године у часова у : 

соба бр. због прекршаја . — 

У случају спречености позвани је дужан о томе 
обавестити овај орган. 

Ако се уредно позвани не одазове позиву, а свој 
изостанак не оправда, решење о прекршају донеће 
се без давања писмене одбране односно саслушања. 

(М.П.) 

(потпис службеног лица) 

(назив и седиште органа који води поступак) 
Број 

Д О С Т А В Н И Ц А 

(породично и рођено име односно назив 

правног лица) 
Потврђујем пријем позива за давање писмене 

одбране односно за долазак на дан 
19— године. 

Позив ми је уручен надан 
(попуњава прималац) 

19— године. 

(достављач) (потпис примаоца) 

(На полеђини позива пише:) 
Образац бр. 15 је величине 280X148 мм. Састоји 

се од позива величине 148 X 140 мм и доставнице 
величине 148 X 70 мм, који су одвојени перфораци-
јом означеном на обрасцу тачкастом линијом. Из-
рађује се на хартији беле боје. 

Објашњење за попуњавање обрасца 
1. Ако се позив упућује физичком лицу, пре-

цртава ју се речи: „односно да пошаље свог пуно-
моћник", а ако се позив упућује правном лицу, 
прецртава ју се речи: „непосредно јави". 

2. У простору после речи: „због прекршаја" на-
води се одредба прописа у коме је предвиђен пре-
кршај и кратак опис прекршаја. 

3. На полеђини доставнице достављач даје из-
вештај односно напомене у вези са достављањем. 

Достављање преко поште 
Ако се достављање врши преко поште, образац 

бр. 16 је величине 148 X 140 мм и исте боје и са-
држине, с тим што нема доставницу. Доставља се у 
омоту по обрасцу ОУ 11 пропи таном Упутством 
о обрасцима у управном поступку („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/57). 

С.ПУЖ ВИНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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Образац бр. 16 
(формат: 280 X 148 мм) 

ПОЗИВ ЗА СВЕДОКА, ВЕШТАКА И ТУМАЧА 
(чл. 92 и 93 ОЗП) 

(назив и седиште органа који води поступак) 
Број ^ ^ 
Датум — ^ „ ^ ^ — 

П О З И В 
(чл 92 и 93 ОЗП) 

(породично и рођено име) 
из , — улица — — — — „ 
бр. . позива се да дође на дан ^ ^ ^ ^ ^ 19^„. 
године у .=— часова у — . . . . . . 
соба бр. ^..„ ради сведочења, вештачења, тумаче-
ња у административно-казненом поступку против 

због прекршаја 

У случају спречености, позв-ани је дужан о томе 
одмах обавестити овај орган. 

Ако уредно позвани не дође, а изостанак не 
оправда, наредиће се његово привођење. 

(М.П.) 

(потпис службеног лица) 

(назив и седиште органа који води поступак) 
Број — 

Д О С Т А В Н И Ц А 

(породично и рођено име) 
Потврђујем пријем позива за дан — — — 19 

године. 
Позив ми је уручен на дан — . — — — 

(попуњава прималац) 
19— године 

(достављач) (потпис примаоца) 

(На полеђини позива пише:) 
Образац бр. 16 је величине 280X148 мм. Састоји 

се од позива величине 148X140 мм л доставнице 
величине 148X70 мм, који еу одвојени перфорацијом 
означеном на обрасцу тачкастом линијом. 

Израђује се на хартији беле боје. 

Објашњење за попуњавање обрасца 
1. Ако се позива сведок — прецртане се речи: 

„вештачења, тумачења", ако се позива вештак — 
прецртане се речи: „сведочења и тумачења", а ако 
се позива тумач — прецртане се речи: „сведочења 
и вештачења". 

2. У простору после речи: ,,у адмшшстративно-
казненом поступку против" ставља се име лица про-
тив кога се води поступак, а после речи: „због пре-
кршаја" наводи се кратак опис прекршаја. 

3. На полеђини доставнице достављач даје из-
вештај односно напомене у вези са достављањем. 

Достављање преко поште 
Ако се достављање врши преко поште, образац 

бр. 16 је величине 148X140 мм и исте је боје и са-
држине, с тим што нема доставницу. Доставља се 
у омоту по обрасцу ОУ — 11 прописаном Упутством 
о обрасцима у управном поступку („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/57). 

Образац бр. 17 
(формат: 210 X 148 мм) 

НАРЕДБА О ПРИВОЂЕЊУ 
(члан 93 став 5 ОЗП) 

(Отисак штамбиља органа 
који води поступак) 
У административно-казненом поступку против 

: , на основу члана 93 став 5 
(породично и рођено име) 
Основног закона о прекршај има издајем 

НАРЕДБУ О ПРИВОЂЕЊУ 
Наређује се да се —" 

(породично и рођено име) 
по занимању ио 
улица бр. одмах — до дана 
— — — 19— године — на дан 

19— године у часова приведе 
овом органу, улица бр/ соба 
бр. у време од до часова. 

Пошто се именовани није одазвао позиву овог 
органа, бр. , за дан 19— године, 
нити је изостанак оправдао, мада му је позив уред-
но достављен и у позиву је био упозорен на закон-
ске последице (члан 93 став 5 ОЗП) у случају нео-
правданог изостанка, одлучено је као у дикзпози-
тошу. 

Против ове наредбе нема места жалби 
(М. П.) 

(потпис овлашћеног службеника) 
(Образац бр. 17 је „.величине 210X146 мм и 

штампан је на белој хартији.) 

Објашњење за попуњавање 
1. У тексту наредбе о привођењу: „одмах — де 

дана 19— године — на дан 
19— године" непотребно прецртати. 

2. Наредба о привођењу доставља се апровод-
ним актом на извршење надлежном органу унутра-
шњих послова. 

Образац бр. 18 
(формат: 210 X 148 мм) 

НАРЕДБА О ПРЕТРЕСАЊУ СТАНА И ЛИЦА 
(члан 117 став 1 ОЗП) 

(Отисак штамбиља органа 
који води поступак) 

НАРЕДБА О ПРЕТРЕСАЊУ 
Наређује се да се изврши лично ^ претресање 

окривљеног — претресање просторија"у којима ста-
нује окривљени — —- по зани-

(породично и рођено име) 
мању из —  
улица бр. — одмах — на дан 

19— године, ради проналаска 

Претресање ће извршити и сачинити записник 
о резултату 

(породично и рођено име службеника) 
Против ове наредбе нема места жалби. 

(М. П.) 

(потпис овлашћеног службеника) 
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(Образац бр. 18 је величине 210 X 148 мм и 
штампан је на белој хартији.) 

Објашњење за попуњавање 
У тексту наредбе о претресању: „лично претре-

сање окривљеног — претресање просторија у ко-
јима станује окривљени" и „одмах — на дан 

19— године" прецртати непотребно. 

Образац бр. 19 
(формат: 210 X 148 мм) 

НАРЕДБА О ПРИВРЕМЕНОМ ОДУЗИМАЊУ 
СТВАРИ (члан 123 став 2 ОЗП) 

(назив и седиште органа који води поступак) 
Број 
Датум 

У административно-казненом поступку против 
, на основу члана 123 став 

(породично и рођено име) 
2 Ооноеног закона о прекршај има издајем 

НАРЕДБУ О ПРИВРЕМЕНОМ ОДУЗИМАЊУ 
СТВАРИ 

Наређујем да се до доношења решења о пре-
кршају по 

(породично и рођено име) 
занимању из — 

ул ида бр. привремено одузму 
следеће ствари које су употребљене за извршење 
прекршаја, које су прибављене прекршајем, које оу 
настале извршењем прекршаја: 

Против ове наредбе жалба није допуштена. 

(М. П.) 

(потпис овлашћеног службеника) 
(Образац бр. 19 је величине 210 X 148 мм и 

штампан је на белој хартији.) 

Објашњење за попуњавање 
1. У тексту наредбе о привременом одузимању 

ствари: „које су употребљено за извршење прекр-
шаја, које су прибављене прекршајем, које су на-
стале извршењем прекршаја" непотребно прецр-
тати. 

2. У простору после текста навести појединачно 
све ствари које се привремено одузимају, са бли-
жим описом, тако да се могу лако распознати. 

ТАЛОН 

Ознака органа 
Серија и број 

Потврда на 
динара наплаћених од учиниоца прекршаја (фи-
зичког — правног лица) 

Датум 
Место 

Потпис, 

Образац бр. 20 
Ознака органа 
Серија и број 

П О Т В Р Д А 
(словима ) 

који је износ у смислу члана 150 Основног закона о 
прекршајима наплаћен на лицу места од учиниоца 
прекршаја (физичког-правног лица), који је зате-
чен у извршењу прекршаја из члана 

Датум 
Место 

(Печат) 
Потпис, 

11. Достављање статистичких података и извештаја 

а) Статистичку, прегледи 
Члан 24 

Органи који воде поступак дужни оу водити 
стати)стичке прегледе о раду по црекршајима и о 
правоанажно изреченим казнама — по обрасцима 
бр. И, 12 и 13. 

Члан 25 
Првостепени органи воде статистичка преглед 

о свом раду тромесечно (образац бр. 11). 
Општински и срески судија за прекршаје до-

стављају статистички преглед о раду у протеклом 
тромесечју надлежном среском већу за прекршаје 
до 10-ог дана у следећем месецу. 

Претседник среског већа за прекршаје до 20-ог 
дана у месецу доставља већу за прекршаје при ре-
публиком државном секрет ариј ату за унутрашње 
послове збирни преглед о раду за протекло троме-
сечје општинских судија за прекршаје, као и по-
себан преглед о раду ср-еских судија за прекршаје. 

Члан 26 
Другостепени органи воде статистички преглед 

о раду тромесечно, по обрасцу бр. 12, и достављају 
га надлежном већу за. прекршаје до 10-ог дана у 
следећем месецу за протекло тромесечје. 

Члан 27 
Првостепени органи дужни су водити годишњи 

статистичка преглед о правоснажно изреченим ад-
министративним казнама по обрасцу бр. 13. 

Општински судија за прекршаје доставља го-
дишњи статистичка преглед надлежном среском 
већу за прекршаје до 10 јануара — за протеклу 
годину. У истом року доставља овај преглед и сре-
ски судија за прекршаје. 

Претседник среског већа за прекршаје доставља 
збирни годишњи статистички преглед о свим пра-
воанажно изреченим административном казнама 
већу за прекршаје при републичког државном се-
кретару ату за унутрашње послове до 20 јануара 
— за протеклу годину. 

Веће за прекршаје при републичком државном 
секретари јату за унутрашње послове доставља го-
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дишњи статистички преглед о праеоенажно изрече-
ним административним казнама на територији на-
родне републике Већу за прекршаје при савезном 
Државном секретари јату за унутрашње послове до 
15 фебруара — за протеклу годину. 

б) Описни годишњи извештаји 
Члан 28 

Поред статистичких прегледа, органи који воде 
административно-казнени поступак дужни су до-
стављати надлежним органима и описне годишње 
извештаје о свом раду и проблематици прекршаја. 

Општински и срески судија за прекршаје до-
стављају описни годишњи извештај среском већу 
за прекршаје до 10 јануара — за протеклу годину. 

Претседник среског већа за прекршаје достав-
ља овај извештај већу за прекршаје при републич-
ком државном секретари јату за унутрашње послове 
до 20 јануара — за протеклу годину. У овом изве-
штају посебно се обухвата рад среског већа за пре-
кршаје, посебно рад среских судија за прекршаје, 
а посебно рад општинских судија за прекршаје. 

Веће за прекршаје при републичком државном 
секретари јату за унутрашње послове доставља опи-
сни годишњи извештај о свом раду, о раду среских 
већа за прекршаје, среских судија за прекршаје и 
општинских судија за прекршаје, као и других 
органа у народној републици који воде админи-
стративно-казнени поступак, Већу за прекршаје 
при савезном Државном секретару ату за унутра-
шње послове до 15 фебруара — за протеклу го-
дину. 

Члан 29 
Описни годишњи извештаји из претходног чла-

на треба да обухвате нарочито: 
1) организациона и кадровска. питања, као и 

податке о квалификацији и стручном оспособља-
вању кадрова; 

2) податке о сарадњи судија и већа за прекр-
шаје са другим органима у спречавању вршења 
прекршаја; 

3) податке о указивању стручне помоћи суди-
јама и среским већима за прекршаје; 

4) анализу рада судија и већа за прекршаје, 
с обзиром ва број предмета и начин њиховог реша-
вања; 

5) анализу прекршаја и изречених казни по 
појединим групама прекршаја (прекршаји против 
јавног реда и унутрашњег поретка, прекршаји из 
области радних односа, прекршаји из области на-
родног здравља и социјалне политике, прекршаји 
из области просвете и културе), као и анализу од-
лука о накнади штете поткрепљену одговарајућим 
стати етичким подацима; 

6) правну проблематку и остала питања која 
се односе на рад по прекршајима. 

12. Општа контрола рада 
- Члан 30 

Претседник среског већа за прекршаје бар је-
данпут годишње врши општи преглед рада и посло-
вања општинских судија за прекршаје. 

Претседник већа за прекршаје при републи-
ком државном секретари јату за унутрашње послове 
бар једанпут годишње прегледа рад и пословање 
среских већа и судија за прекршаје, а по потреби 
и општинских судија за прекршаје. Он ово може 
чинити та преко једног од судија већа за прекр-
шаје при републичком државном секретаријату за 
унутрашње послове. 

Ради размене искустава и пружања стручне по-
моћи судијама за прекршаје, бар једанпут годишње 

одржавају се по (^резовима конференције судија за 
прекршаје. 

II РАД ДРУГИХ ОРГАНА УПРАВЕ КОЈИ ВОДЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНИ ПОСТУПАК 

Члан 31 
Одредбе овог пословника сходно ће примењи-

вати и други органи управе надлежни за вођење 
административно-казненог поступка по финанси-
ским, царинским, поморским, ваздухопловним и 
другим прекршајима ако посебним прописима није 
друкчије одређено. 

Органи из претходног става дужни су водити 
стати етичке прегледе о свом раду по обрасцима 
бр. 11 и 12, као и прегледе о правоснажно изрече-
ним административним казнама по обрасцу бр. 13. 

Првостепени органи достављају стати етички 
преглед тромесечно другостепеном органу, као и 
годишњи статистички преглед о правоснажно из-
реченим административна! казнама, а друго степени 
органи достављају збирни статистичка преглед на-
длежном већу за прекршаје у роковима из чл. 25, 
26 и 27 овог пословника. Они су надлежном већу 
за прекршаје дужни достављати и описне годишње 
извештаје о овом раду и проблем атини прекршаја 
у роковима и сходно одредбама из чл 28 и 29 овог 
пословника. 

Републички финансиЈСки инспектор ат доставља 
извештаје из претходног става надлежном већу за 
прекршаје при републичком државном секретари-
јату за унутрашње послове, а Савезни девизни ин-
спектор ат, Управа царина, Управа поморства и реч-
ног саобраћаја и Управа цивилног ваздухом ловства 
— Већу за прекршаје при савезном Државном се-
кретари јату за унутрашње послове. 

Органи чији су службеници по члану 150 
Основног закона о прекршајима овлашћени да 
врше наплату новчане казне на лицу места, дужни 
су надлежном среском већу за прекршаје достав-
љати извештаје о наплаћеним казнама на лицу ме-
ста најдоцније до 10 јануара — за протеклу годину. 
Овај извештај садржи податке о броју кажњених 
појединаца и правних лица, о броју наплаћених 
казни по износу појединих казни и о укупном из-
носу наплаћених казни, као и приказ проблематике 
наплате казне на лицу места. 

их ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
1. Разгледање списа 

Члан 32 
За разгледање и преписивање списа важе од-

редбе члана 85 Основног закона о прекршајимп 
Разгледање и ирел неимање списа врши се у 

канцеларији у одређено време, ноје мора износити 
најмање два дана недељно по три часа. Орган који 
води поступак одлучује у које ће се дане и сате 
вршити разгледање и прели сив ање списа. Обаве-
штење о томе истаћи ће се на посебној табли на 
улазу у канцеларију. 

Разгледање и преписивање описа врши се под 
надзором одређеног службе-ника. Пре предавања 
списа на разгледање, из њих се издвајају нацрт 
решења, службене белешке и други поверљиви 
списи. / 

На захтев другог државног органа, орган КОЈИ 
води поступак доставља тражени предмет о прекр-
шају. Он може одредити рок до кога му се списи 
имају вратити 

2. Давање службених потврда 
Члан 33 

Лице које је предало поднесак (пријаву, жаотбу, 
захтев и др.) има право да тражи потврду о при-
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јему поднеска. Ова се потврда даје на копији под-
неска или посебном листићу утиекивањем пријем-
ног штамбиља и попуњаван^! његових рубрика уз 
потпис службеника који је поднесак примио. 

3. Тумачи и вештаци 
Члан 34 

У административно-казненом поступку узимају 
се за вештаке и тумаче првенствено лица која врше 
дужност судског тумача односно вештака. 

4. Хитност у поступку. 
Члан 35 

Поступак по прекршајима за које је предвиђена 
казна затвора до 30 дана, заштитна мера протери-
ван^ или заштитна мера упућивања на боравак у 
одређено место, затим када се поступа против при-
веденог лица, страног држављанин на пропутовао 
њу, као и по прекршај има од посебног значаја, сма-
тра се хитним. Тикви предмети узимају се одмах 
у поступак, а предмети који не трпе одлагање — и 
ван радног времена. 

Поводом из јављене жалбе овакве предмете тре-
ба хитно доставити другостепеном органу еа видљи-
вом напоменом „Хитно", која се утискује штамби-
љом или исписује црвеном оловком у горњем де-
сном углу пропратног извештаја. 

Другостепени орган дужан је такве предмете 
одмах узети у поступак и најбржим путем вратити 
црв ос теп еном органу. 

5. Доста-ва решења 

Члан 36 
Решење о прекршају доставља се окривљеном, 

оштећеном и подносиоцу захтева односно пријаве, 
без обзира да ли је решењем изречена казна, или 
је поступак обустављен, или је одбачен захтев од-
носно пријава. 

6. Достава списа другостепешш органу 
Члан 37 

Поводом жалбе против првостеленог решења о 
- прекршају, првостепени орган је дужан у року од 

три дана од дана пријема жалбе доставити пред-
мет надлежном другостепеном ортаку, осим у слу-
чају поступка по члану 144 Основног закона о 
прекршај-има. 

Списи се достављају сређени и са посебним 
пропратним извештајем. У овом извештају озна-
чује се: број и датум првостепеног решења о пре-
кршају, име подносиоца жалбе, да ли је жалба 
благоеремена, као и други подаци који могу бити 
од користи за правилан рад другостепеног органа. 
У пропратном извештају посебно ће се упозорити 
које су радње извршене после поднесене жалбе. 

7. Употреба образаца 

Члан 38 
За позиве, наредбу о привођењу, наредбу о 

ч претресању стана ,и лица и наредбу о привременом 
одузимању ствари употребљавају се обрасци бр. 14 
до 19 прописани овим пословником. 

Саопштење о предаји писмена (члан 86 ЗУП) и 
обавештење (члан 87 став 2 ЗУП) врши се на обра-
сцима ОУ-8 и ОУ-9 прописаним Упутством о обра-
сцима у управном поступку („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 16/57). 

IV ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕКРШАЈУ 

1. Извршење казне затвора 
Члан 39 

Решење о прекршају којим је изречена казна 
затвора доставља се надлежном органу ради извр-
шења у року од три дана по извршности решења. 

Решење о прекршају којим је изречена новча-
на казна која се не наплаћује принудним путем, 
доставља се ради извршења казне затвора којом 
се замењује новчана казна — кад протекне рок 
одређен за плаћање новчане казне и време потреб-
но за достављање извештаја о уплаћиван^ казне 
из ччана 40 овог пословника. 

2. Наплата новчане казне (која се не извршује 
принудно) и трошкова поступка 

Члан 40 
Наплата изречене новчане казне врши се упла-

ћивањем одређеног износа код поште или банке 
путем чековне уплатнице, која се састоји од че-
тири дела, и то: од признанице, извештаја судији 
за прекршаје, извештаја о уплати и темељнице. 

Чековну уплатницу попуњава судија за прекр-
шаје по правоснажности решења, и са позивом за 
плаћање казне доставља је кажњеном лицу. На 
исти начин судија за прекршаје поступа и кад ка-
жњени жели да плати казну одмах по доношењу 
решења. 

V позиву за плаћање новчане казне судија за 
прекршаје уједно даје и објашњење о начину упла-
ћивања. Део уплатнице који садржи извештај су-
дији за прекршаје кажњени доставља судији за 
прекршаје непосредно или путем поште, а призна-
ницу задржава као доказ о извршеном уплаћиван^. 

На начин одређен у претходним ставовима врши 
се и уплаћивање трошкова поступка. Судија за 
прекршаје попуњава посебну чековну уплатницу за 
плаћање трошкова поступка и обавештава орган 
управо народног одбора надлежан за послове при-
хода у ком року и који износ кажњени има да 
плати на име трошкова поступка 

3. Наплата новчане казне на лицу места 
Члан 41 

Службеник овлашћен за наплаћиван^ новчане 
казне на лицу места дужан је кажњеном лицу из-
дати потврду о наплаћеној казни. Потврда мора 
бити снабдевена печатом органа чији службеник 
врши наплату новчане казне на лицу места и пот-
писом (читљивим) тог службеника. 

Потврде из претходног става, увезане у посебне 
блокове, издаје заинтересовани орган према обра-
сцу бр. 20. О издатим блоковима води се посебна 
евиденција. 

Образац се састоји из потврде и талона. 
Потврда садржи: назив органа, сер пеки и редни 

број, износ новчане казне исписан бројем и слови-
ма, ознаку прописа у коме је предвиђен прекршај, 
место за датум издавања потврде, печат и потпис. 
Ако је наведено више прописа у којима је предви-
ђен прекршај, службеник који врши наплату казне 
заокружавањем означује пропис на који се казна 
односи. 

Талон садржи назив органа, сервисни и редни 
број, износ казне и датум наплате. 

У талону, као и у потврди, означиће се подвла-
чењем да ли је у питању појединац или правно 
лице. 

Наплаћене казне имају се најдоцније у року од 
три дана од дана наплате доставити путем поште 
кориснику означеном на потврди. 

/ 
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 42 

Обрасци бр. 1 до 20, отштампани уз овај послов-
ник, чине његов саставни део. 

Обрасци и уписници који оу досада коришће-
ни ускладиће се са овим пос лозинком, а замениће 
се новим кад буду утрошени. 

Члан 43 
О правилној примени овог пословника стараће 

се Веће за прекршаје при савезном Државном се-
кретару ату за унутрашње послове, које ће, по по-
треби, давати ближа упутства за његово спрово-
ђење. 

Члан 44 
Овај пословник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а при-
мењиваће се од 1 јануара 1960 године. 

Бр. 11611 
6 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, с. р. 

741. 

На основу тач. 2 и 4 Одлуке о давању зајмова 
из средстава Општег инвестиционог фонда за из-
градњу кошева за кукуруз у 1959 години („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 5/59), у сагласности са савезним 
Државним секрет ари ј атом за послове робног про-
мета и Секретару атом Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, савезни Државни се-
крет ариј ат за послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 
КАО И О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА ЗАЈ-
МОВА ИЗ ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ КОШЕВА И МАГАЦИНА ЗА КУ-

КУРУЗ ЗА ПОТРЕБЕ ТРГОВИНЕ 
1. У Наредби о утврђивању износа као и о усло-

вима и начину давања зајмова из Општег инвести-
ционог фонда за изградњу кошева и магацина за 
кукуруз за потребе трговине („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 25/59) тачка 12 мења се и гласи: 

„12. Захтеви за зајам решаваће се оним редом 
како буду банци пристизали, а крајњи рок за под-
ношење ових захтева је 31 децембар 1959 године." 

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

Бр. 07-22663/1 
5 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

742. 
На основу тар. броја 147 напомена IV таксене 

тарифе Закона о административним таксама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 28/59), савезн-и Државни се-
кретари јат за послове финансија, у сагласности са 
Државним секрет ариј атом за иностране послове 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О НАПЛАТИ ТАКСА НА 
ДРУМСКА МОТОРНА ВОЗИЛА ИТАЛИЈАНСКЕ 

РЕГИСТРАЦИЈЕ 
1. У Наредби о наплати такса на друмска мо-

торна возила ^талијанске регистрације („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 39/59) тачка 2 мења се и гласи: 

„2. Царински органи Југослвије поступаће по 
тачки 1 ове наредбе до 15 јануара 1960 године за-
кључно." 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 16 новембра 1959 године. 

Бр. 13-20533/4 
10 новембра 1959 године 

Београд 

743. 

На основу члана 34 став 1 тачка 4 Уредбе о 
споллштрговинском пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 25/55 и 19/59), Комитет за спољну трго-
вину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИ-
ВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА УВОЗ ОДРЕЂЕ-

НИХ ПРОИЗВОДА 
1. Наредба о одређивању посебних услова за 

увоз одређених производа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/56) престаје да важи. 

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

П. бр. 1496 
10 новембра 1959 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Комитета 
за спољну трговину 

Државни потсекретар, 
др Владимир Велебит с. р. 

744. 

На основу члана 34 став 1 тачка 5 Уредбе о 
спољнотрговинском пословању („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 25/55 и 19/59), Комитет за спољну трго-
вину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О УСЛО-
ВИМА п о д КОЈИМА ЧЛАНОВИ САВЕЗА ФИЛА-
Т Е Л И Ј А ЈУГОСЛАВИЈЕ МОГУ ВРШИТИ ФИЛА-
ТЕЛИСТИЧКУ РАЗМЕНУ ПОШТАНСКИХ МАРА-

К А С ИНОСТРАНСТВОМ 

1. У Наредби о условима под којима чланова 
Савеза филателија Југославије могу вршити фи-
лателистичку размену поштанских марака с ино-
странством („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/57) у 
тачки 3 став 2 речи: „износ од 10.000 динара" заме-
њују се речима: „износ од 15.000 динара кад се ша-
љу југословеноке марке, односно 10.000 динара кад 
се шаљу стране марке". 

2. У тачки 6 под а) речи: „до ЗОО динара" заме-
њују се речима: „до 500 динара", а речи: „прелази 
ЗОО динара" замењују се речима: ,т гре лази 500 ди-
нара". 

У истој тачки под б) речи: „до 1.500 динара" за-
мењују се речима: „до 2.000 динара". 

3. У тачки 7 на крају текста под ж) уместо тач-
ке ставља се тачка и запета и после њега додаје се 
нови текст под з), који гласи: 

,,з) ако пошиљка садржи окупације марке са 
изразито непријателуским паролама, амблемима или 
ликовима." 

у истој тачки додаје се нови став 2, који гласи: 
„Ако размењивач марака понови који од слу-

чајева из претходног става под д), е) или з), ^ н е -

државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 
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радна дирекција пошта, телеграфа и телефона мо-
же га привремено или трајно брисати из списка ра-
змењивача." 

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

П. бр. 1497 
10 новембра 1959 године 

Београд 
Замењује 

Претседник Комитета 
за спољну трговину 

Државни потсекретар, 
др Владимир Велебит, с. р. 

745. 

На основу члана 240 став 2 Закона о радним 
односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58 
и 1/59) Секретаријат Савезног извршног већа за рад 
прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПРЕНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ПОМО-
РАЦА ИЗ ЈЕДНЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ У 

ДРУГУ 
1. Поморцима — члановима посаде бродова тр-

говачке морнарице и члановима посаде речно-по-
морских бродова може се коришћење годишњег 
одмора одложити или пренети из једне календар-
о м године у другу у следећим' случајевима: 

1) ако се брод дуге пловидбе (линиски односно 
трампер) после дужег путовања врати у земљу по-
следњих дана године за коју им припада годишњи 
одмор или у наредној календарској години; 

2) ако је услед недостатка високог стручног ка-
дра немогуће наћи замену за радна места на ко-
јима се тражи радник са звањем капетана дуге 
пловидбе односно строј ара I или II класе на бро-
довима дуге пловидбе; 

3) ако је због епидемије или опасности од епи-
демије по санитарним прописима наређен карантин 
у нашој или страној луци. 

2. Одлуку о одлагању коришћења годишњег од-
мора или преношењу из једне календарске године 
У другу доноси управни одбор привредне организа-
ције која је орган управљања бродом. 

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

Бр. 05-1658/4 
6 новембра 1959 године 

Београд 
Секретар за рад, 

Мома Марковић, с. р. 

„Заклана живина се може извозити само ако 
је здрава и добро ухрањена, ако је добро очупана 
и очишћена, без трагова клица перја, без црева и 
гуше (вољке), ако је сортирана по класи и тежини, 
ако су све припремне радње са њом правилно из-
вршене, ако је правилно расхлађене или замрзнута, 
и ако ни, споља ни изнутра или у масном слоју 
нема неприродну боју." 

Члан 2 
У члану 47 став 2 број З,ЗОО замењује се бро-

јем 1,300. 
Члан 3 

У члану 54 после става 2 додаје се нови став З, 
који гласи: 

„Старе ћурке и ћурани пакују се посебно." 
Члан 4 

У члану 69 став 2 део текста: „500 гр код ћур-
ки и кљуканих гусака" мења се и гласи: „ЗОО гр 
код ћурки и ћурана, 500 гр код кљуканих гусака,". 

У истом члану у ставу З, у таблици димензија 
сандука за паковање заклане живине после тачке 
4 додаје се нова тачка 5, која гласи: 

„5) За заклане кљукане гуске и гуске печенице: 

746. 
На основу члана 3 став 3 Уредбе о контроли 

квалитета пољопривредних производа намењених 
извозу („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/55) и члана 
10 одељак I под в) тачка 9 алинеја 1 Уредбе о пре-
ношењу послова у надлежност савезних и репу-
б л и ч к а органа управе („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 18/58 и 18/59), уз потв-рду Секретаријата Саве-
зног извршног већа за пољопривреду и шумарство 
и у сагласности са Комитетом за спољну трговину 
и савезним Државним секретариј атом за послове 
робног промета, Савезна спољнотрговинска комора 
и Савез пољопривредно - шум ар скмх комора Југо-
слав^ е прописују 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КВАЛИТЕТУ МЕСА СТОКЕ И ЖИВИНЕ НАМЕ-

ЊЕНОГ ИЗВОЗУ 
Члан 1 

У Правилнику о квалитету меса стоке и жи-
вине намењеног извозу („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 44/58) у члану 40 став 2 мења се и гласи: 

т 2 дела из 1 дела из 3 дела 

бао 60 10 370 150 12 80 10 30/30 6 комада пече-
или ница или 20 
340 до 25кг кључ-

них гусака, без 
обзира на број 
комада" 

Досадашња тачка 5 постаје тачка 6 и досада-
шње слово Р испред њене табеле постаје слово Сг. 

Члан 5 
У члану 70 став 1 мења се и гласи: 
„Сандуци са закланом живином морају носити 

следеће ознаке: на обе чеоне стране у горњем ле-
вом углу број комада (количина), до те ознаке и у 
истој висини скраћену ознаку врсте робе и ознаку 
класе, а у доњем левом углу извозни контролни 
број кланице." 

Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 1030 

8 октобра 1959 године 
Београд 

Савез пољоиривредно-
шумарских комора Савезна опољнотргоеинска 

Југос л ави је комор а 
Претседник Претседник 

Управног одбора, Управног одбора, 
Иван Вуковић, с. р. Руди Колак, с. р. 

747. 
На основу члана 16 Основног закона о заштити 

биља од болести и штеточина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/54), у вези са одељком I Решења о 
одређивању опасних биљних болести и штеточина 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 54/54) и чланом 19 
тачка 2 алинеја 1 Уредбе о преношењу послова у 
надлежност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), Савезна 
управа за заштиту биља издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ПОДРУЧЈА ЗАРАЖЕНИХ ОПА-
СНИМ БИЉНИМ БОЛЕСТИМА И ШТЕТОЧИ-

НАМА 
I Промашују се доле наведена подручја зара-

женим следећим опасним билллим .болестима и ште-
точинама, и тос 
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1. Црна бреговита ваш (АгшгарМз регзасае т^аг 
8тМћ) — 

На територији Народне Републике Србије под-
ручје општине Смедерево. 

2. Калифорниска штитаста ваш (А5ракМо1ш рег-
тсккзив Сошв!) — 

На територији Народне Републике Србије: 
а) цело подручје Аутономне Покрајине Војво-

дине; 
б) подручје среза Смедерево; 
в) подручја општина у срезовима: Београд: Во-

ждовац, Врачар, Звездара, Земун, Крњача, Нови 
Београд, Обреновац (места Конатица, Мислођин, 
Ратари и Скела), Палилула, Раковица, Савски Ве-
нац Стари Град, Сурчин, Умка и Чзчсарица; Ваље-
во: Ваљево, Љиг (место Дићи) и Осечина; Врање: 
Врање (место Врање); Косовска Митровица: Вучи-
трн (места Виљанце и Самодрежа), Зубин Поток 
(место Зубин Поток) и Косовска Митровица (места 
Жабаре и Косовска Митровица); Крагујевац: Баре 
(места Баре и Љуљаци), Баточина (место Б у њ е -
вац), Кнић (места Гунцати и Кнић) Крагујевац (ме-
сто Крагујевац), Лапово (место Лапово) и Чумић 
(место Чумић); Краљево: Врњачка Бања (место 
Врњачка Бања) и Самаила (место Лазац); Круше-
вац: Трстеник (места Осаоница и Трстеник); Него-
тин: Кладово (место Кладово) и Неготин (места Не-
готин и Радујевац); Нови Пазар: Дежева, Делимеђе, 
Дуга Пољана, Лукаре, Нови Пазар Рајчиновиће, 
Трнава и Тутин; Пећ: Дечани (места Горњи Стреоц, 
Дечани, Доњи Стреоц, И стинић, Љубуша, Прилеп и 
Црнобрега, Ђаковица (место Скин јан) и Пећ (места 
Витомирица, Пашино Село. Пећ и Требовић); По-
жаревац: Велико Градиште (места Браничево, Ве-
лико Градиште, Кусић е, Триброде и Царевац), Мало 
Црниће (место Са ликовац) и Пожаревац (места Ба-
товац, Братанац, Бр еж ане, Драговац, Дубравка, 
Живица, Лучица, Набрђе, Пожаревац и Трњине); 
Приштина: Лужане (место Лужане); Светозарево: 
Параћин (место Параћин), Свет оз ар ево (место Ове-
тозарево) и Ћуприја (место Ћуприја); Титово Ужи-
це: Јежевица (места Велика Јежевица, Горња До-
бринка, Доња Добриња, Дражиновићи, Засеље, Ка-
ленићу Мала Јежевица, Мршељи и Чистобродице), 
Каран (места Гостиница, Каран, Рибашевина и Тр-
нава), Костојевићи (места Дуб, Костојевићи и Ро-
гачица), Љубиш (место Гостиље), Пожега (места Ба-
ки оница, Висибаба, Прањани, Глумач, Годовик, Го-
робиље, Гугаљ, Здравчићи, Јелен-До, Отањ, Паера-
тиште, Пилатовићи, Пожега, Пријановићи, Прили-
пац, Радоеци, Расна, Речице, Роге, Рупељево, Таба-
ковићи, Тврдићи, Тучко-во и Узићи), Равни (места 
Дрежник, Никојевићи, Равни, Рожанство и Сиро-
гојно), Титово Ужице (места Бу ар, Волујац, Гор ја-
ни, Дубоко, Злакуса, Крвавци, Љубан,е, Поточање, 
Погпеће, Севојно и Титово Ужице) и Чајетина (ме-
ста Крива Река и Мачкату, Чачак: Гор-њи Мила-
новац (места Вршчани, Дренова, Савинац, Семе-
драж, Таково и Шарани), Туча (места Бели Камен, 
Бича, Вучковица, Горачићи, Горња Краварица, Граб, 
Туча, Котража и Рти), Заблаће (места Бањи-

ца, Виљуша, Горичани, Жаочани, Заблаће, Јеже-
вица, Качулица, Ливница, Петница, Премећа, Рајац 
и Слатина), Ивањица (места Бедина Варош, Дубра-
ва, Ивањица и Прилике), Лучани (место Доња Кра-
варица). Мрчајевци (места Бечањ, Брезница, Ка-
трга, Мојсиње и Мрчајевци), Овчар-Бања (место 
Рошци), Прањани (места Гојна Гора, Дружетићи и 
Прањани), Прељина (места Брђани, Доња Трепча, 
Преломна, Прислоница и Ра-кова), Трбушани (места 
Вранићи, Горња Горевница, Милићевци, Миоковци 
и Трбушани) и Чачак; Шабац: Бадовинци (место 
Бадовинци), Богатић (места Белотић, Богатић и 
Дубље), Владимирци (место Крнуле), Дебрц (места 
Бељин и Дебрц), Мачвански Причиеовић (места 
Дреновац и Табановић), Петловача (место Змињак) 
и Шабац (места Јевремовац, Јеленча, Поцерски 
При чановић и Шабац). 

На територији Народне Републике Хрватске: 
а) подручја срезова: Бјеловар, Вараждин, Види-

ковци, Вировитица, Дарувар, Загреб, Карловац, Ко-
привница, Крапина, Криж овци, Кутина, Нашице, 
Нова Градишка, Огулин, Осијек, Сисак, Славонска 
Пожега, Славонски Брод и Чаковец; 

б) подручја општина у (^резовима: Госпић: Гра-
чац, Доњи Лапац, Оточац, Перунчић, Титова Коре-
ница и Уд бина; Пула: Пазин; Ријека: Делнице и 
Сушак (места Матуље и Трновица). 

На територији Народне Републике Словеније: 
а) подручја срезова: Марибор, Мурока Собота 

и Ново Место; 
б) подручја општина у срезовима: Горица: Бо-

вец (место Бовец), Кобарид (места Дрежница и Ко-
барид), Нова Горица (места Нова Горица, Пристава 
и Рожна Долина), Толмин (место Толмин) и Шем-
петер при Горици (место Шемпетер при Горици); 
Копер: Илирска Бистрица и Постојна (места Долња 
Кошана, Мала Пристава, Надање Село, Нова Су-
шица, Острожно Брдо и Стара Сушица); Крањ: 
Крањ (места Бистрица, Битње, Брег об Сави, ДУП-
ЛОЈ Жабница, Жеје, Кокрица, Крањ, Накло, Окру-
гло, Пивка, Подбрезје, Полица, Страхињ и Храст је), 
Тржич (места Бистрица, Брег, Житања Вас, Звирче, 
Ковор, Криже, Леше, Паловиче, Ретње, Себење, 
Тржич и Худо) и Шкофја Лока (места Бинкељ, 
Бодовље, Броде, Вештер, Вирлог, Вирмаше, Високо, 
Габрк, Годешич, Горења вас-Ретече, Гостече, Гранц, 
Дорфарје, Драга, ЗМИЈИец, Илоста, Липица, Лог, Мо-
ш кр ин, На Логу, Папирница, Певно, Пунгерт, Пу-
штал, Регене, Свети Дух, Стара Лока, Стари Двор, 
Суха, Трата, Трње, Форме, Хоста, Чрни Гроб и 
Шкофја Лока); Љубљана: Врхника (места ЈВевке, 
Берд, Врхника и Дренов Грин), Гросупље (места 
Велико Млачево, Храстје и Шмарје-Сап), Доброва 
(места Доброва и Шујица), Домжале (места Брдо, 
Вир, Доб, Домжале, Јаране, Количево, Лока, Мен-
геш, Превоје, Радомље, Родица, Стоб, Трзин и 
Шкрјанче), Загорје (места Долења Вас, Из лаке, Ко-
тредеж, Потешка Вас и Село при Загорју), Иважчна 
Горица (места Горења Вас, Знојиле, Иванчна Голи-
ца, Крка и Чрнело), Камник (места Волчји Поток, 
Годич, Камник и Лазе в Тухињу), Кочевје (места 
Билала, Врх, Доб, Долењи Лази, Коктел, Кужељ и 
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Славски Лаз), Литија (места Водице при Габровки, 
Јев ница и Камни Врх), Љублоана-Бежиград, Љу-
бљана-Вич (места Брезовица, Бокалце, Бич, Внање 
Горице, Нотрање Горице и Плешивица), ЈБубљана-
Мосте, Љубљана-Поље (места Добруње, Задоброва, 
Залог, Кашељ и Поље), ЈБубљана-Рудник (места 
Иг, Лагарија, Рудник и Шкофљица), Љубљана-Цен-
тер, Љубљана-Чрнуче (места Драгомељ, Надгорица 
и Подгорица), Љубљана-Шентвид (места Вижмарје, 
Гунцље, Медне, Пољане, Станежиче и Шентвид), 
Љубљана-Шишка, Медводе (места Збиље и Пре-
ока), Трбовље (место Трбовље) и Храстник (места 
Брег, Јагњеница и Хотемеж); Цеље: Жалец, Лашко, 
МсУзирје (места Горњи Град, Локе, Љубио, Мозирје, 
Назарје и Речица об Савињи), Словенске Коњице, 
Цеље, Шентјур при Цељу, Шмарје при Јелшах и 
Шоштањ (места Велење, Шмартно об Лаки и Шо-
штару) 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цегоеине: 

подручја општина у срезовима: Бања Лука: 
Бања Лука, Босанска Градиш-ка, Котор Варош, Лак-
таши, Прњавор, Срб ац и Челинац; Бихаћ: Босанска 
Крупа, Босански Петровац, Бужим. Велика Кладу-
та , Дрвар и Цазин; Брчко: Бијељина, Босански 
Шамац, Брчко, Градачац, Јања и Орашје; Добој: 
Босански Брод, Дервента, Добој, Маглај (место 
Нови Шехер), Модран, Модрича, Оџак, Теслић и 
Тешањ; Зеница: Жепче и Завидовићи; Јајце: Јајце 
и Шипово; Приједор: Босанска Дубица, Босанска 
Коста јаница, Босански Нови, Приједор и Сански 
Мост; Сарајево: Илиџа и Кисељак; Тузла: Босанско 
Петрово Село, Грачаница, Живинице, Лукавац, Сре-
бреник (место Под орашје) и Тузла. 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина Творче Петров (место Сарај) и 
Саат Кула (место Трубарево) у срезу Скопје. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручје општине Иванград (места Веран Село, 
Иванград и Хареме). 

3. Рак на маслини (Вас1еггит 8а'уаз1апо1 Е. Е. 
Зт11:.ћ) — само за садни материјал — 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја срезова: Дубровник, Задар, Макарска, Пу-
ла, Ријека (осим општина Дел нице, Скрад и Чабар), 
Сплит и Шибеник. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина: Бар, Будва, Котор, Тиват и 
Херцегнови. 

4. Рак на воћкама (Вас1етшт ^ите^аоетз ЗтНћ 
е! То^пзепсЈ) — 

На територији Народне Републике Србије: 
а) подручје среза Призрен; 
б) подручја општина у срезовима: Вршац: Бела 

Црква (место Бела Црква), Гудурица (место Гуду-
рица) и Вршац (место Вршац); Косовска Митро-
вица: Вучитрн, Косовска Митровица, Прилужје, 
Рудник (место Рудник) и Србица; Крагујевац: Кра-
гујевац (место Крагујевац) и Рана (место Рача); 
Нови Пазар: Нови Пазар (место Нови Пазар); Нови 

Сад: Бачки Петровац (место Бачки Петровац) и Бе-
шка (место Бешка); Пирот: Бабушница (место Ба-
бушница), Димитровтрад (место Димитровград) и 
Пирот (место Пирот); Приштина: Подујево; Проку-
пље: Прокупље (место Прокупље); Сента: Хоргош 
(место Хоргош); Смедерево: Смедерево (место Сме-
дерево); Титово Ужице: Ариље (место Ариље), Ко-
сјерић (место Косјерић), Пожега (место Пожега) и 
Титово Ужице (место Титово Ужице). 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Дубровник: Блато 
и Дубровник; Задар: Смиљчић; Макарска: Вргорац, 
Загвозд, Имотски, Ловрећ Макарска, Мерковић, 
Опузен и Плоче; Сплит: Брач Каштела и Сплит; 
Шибеник: Дрниш и Книн. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина Железники (места Дражгоше. 
Прапротно и Селце), Жири (место Лединица) и 
Шкофја Лока (места Дорфарји и Свети Дух) у сре-
зу Крањ. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цеговци е подручја општина у срезовима: Горажде: 
Горажде; Мостар: Коњиц, Љубушки, Мостар, Не-
весиње и Требиње; Сарајево: Фојница и Центар— 
Сарајево. 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина у орезовима: Битољ: Битољ (ме-
сто Битољ); Куманово: Крива Паланка (место Кри-
ва Паланка) и Ранковци (место Тин овци); Охрид: 
Охрид (место Охрид) и Ресен (место Ресен); Тетово: 
Тетово (место Тетово); Титов Велес: Богданци (ме-
сто Богданци), Валакдово (место Валандово) и Гев-
гелија (место Гевгелија); Штип: Берово (место Бе-
рово). 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручје општине Даниловград (место Даниловград). 

5. Бресквина мува (СегаШлз сарама Шес1.) — 
На територији Народне Републике Хрватске 

подручја општина у орезовима: Дубровник: Дубров-
ник; Пула: Пула; Ријека: Краљевица, Крк. Опатија, 
Сутпак и Цриквеница; Сплит: Жрно-вница, Каштела, 
Омиш, Селин, Сплит и Шолта 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина у срезоеима: Горица: Шемпетер 
при Горици (место Буковица); Копер: Изола, Копер, 
Пиран и Сежана (место Дутовље). 

6. Бресквин садотавац (СусМа то1еб!а Визск) — 
На територији Народне Републике Србије: 
а) подручја срезова: Београд Младеновац, Ле-

сковац, Смедерево и Суботица; 
б) подручја општина у срезовима: Ваљево: Ва-

љево; Крушевац: Трстеник (место Трстеник); Него-
тин: Кладово (место Кладово), Неготин (место Него-
тин) и Салаш (место Салаш); Нови Пазар: Нови 
Пазар (место Нови Пазатз); Нови Сад: Сремски Кар-
ловци (место Сремски Карловци); Пожаревац: Ве-
лико Градиште (место Велико Градиште); Петровац 
(место Петровац) и Пожаревац (место Пожаревац); 
Призрен: Велика Круша (место Велика Круша) и 
Призрен (место Призрен); Прокупље: Белољин (ме-
сто Плочник), Куршумлија (место Куршумлија) и 
Прокупље (место Прокупље); Светозар ево: Свето-
зар ево (место Доње Штипље); Сремска Митровица: 
Велики Радници и Сремска Митровица; Чачак: Ча-
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чак (места Љубић и Чачак); Шабац: Шабац (место 
Шабац). 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Загреб: Черномерец; 
Осијек: Осијек; Пула: Пула; Ријека: Опатија. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина у срезовима: Горица: Ајдовшчи-
на, Випава, Доброво, Комен, Нова Горица и Шем-
петер при Горици; Копер: Изола, Копер, Пиран и 
Сежана; Ново Место: Брежице и Видем—Кршко. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина Даниловград. Титоград, Улцињ 
и Херцегови. 

7. Рак тополе (БоШкМга рори1еа 5асс. е! Вп-
агд) — 

На територији Народне Републике Србије под-
ручја општина у срезовима: Београд: Крњача; Вр-
шац: Банатски Карловац (место Банатски Карло-
вац), Бела Црква, Јасеново (место Гребенац) и Уљ-
ма (место Шушара); Зрењанин: Зрењанин (место 
Арадац); Младеновац: Смедеревска Паланка; Нови 
Сад: Бачка Паланка (место Бачка Паланка); Пан-
чево: Ковин (место Делиблато) и Мраморак; Пожа-
ревац: Велико Лаоле (место Ждрело), Петровац 
(место Петровац) и Пожаревац (место Острово); 
Сента: Ада (место Ада); Сомбор: Бездан; Суботица: 
Суботица—Нови Град (место Радановац). 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Загреб: Велика Го-
рица и Реметинец; Осијек: Осијек. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина у (^резовима: Копер: Постојна 
(места Раздрто и Хрушевје); Љубљана: Доброва 
(место Брезје), Литија, Љубљана—Бич (место Под-
ложник) и Љубљана—Поље (место Задоброва); Ново 
Место: Брежице (место Врбине) и Требње (место За-
града 

8. Рак кестенове коре (ЕпдоШа р^газШса 
Мигг) — 

На територији Народне Републике - Хрватске 
подручја општина Вишњан, Пазин и Пореч у срезу 
Пула. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина у срезовима: Горица: Ајдовшчи-
на, Випава, Доброво, Канал, Комен, Нова Горица и 
Шемпетер при Горици; Копер: Изола, Копер, Пиран 
и Сежана; Крањ: Шкофја Лока (место Ожболт); 
Љубљана: Врхника (место Шентјошт), Љубљана— 
Бич (место Рожник), Љубљана—Мосте (место Голо-
вец), Љубљана—Поље (место Добруње, Урх и Че-
шњица), Љубљана—Рудник (место Головец) и Љу-
бљана—Шишка (места Рожник и Шишенски Хриб); 
Ново Место: Севница (место Тополовец). 

9. Дудовац (Нурћап1па сипеа Бгшу) — 
На територији Народне Републике Србије: 
а) цело подручје Аутономне Покрајине Војво-

дине; 
б) подручје срезова: Београд и Смедерево; 
в) подручја општина у срезовима: Ваљево' Ба-

њани, Бранковине, Ваљево, Дивци, Лазаревац, Лај-

ковац (места Маркова Црква, Придворица, Ратко-
вац и Словац), Мионица, Причевић и Уб; Крагује-
вац: Баточина, Крагујевац и Лапово; Краљево: Кра-
љево (место Краљево); Крушевац: Варварин (места 
Бачина, Варварин и Доњи Крчин), Велика Дренова, 
Жабаре, Јасика, Крушевац и Ћићевац; Лесковац: 
Лесковац (место Лесковац); Младеновац: Кусадак, 
Младеновац, Раља, Сопот, Смедеревска Паланка и 
Топола; Пожаревац: Александровац, Велико Гради-
ште, Голубац, Жабари, Мајиловац, Мало Црниће, 
Петровац, Пожаревац, Раброво и Рашанац; Свето-
зарево: Багрдан (места Багрдан. Војска и Милоше-
во), Бунар (места Бунар и Шуљковац), Глоговац 
(места Дубока и Крушар), Параћин (места Параћин, 
Поточац, Рашевица. Трешњевица. Чепуре и Шавац), 
Светозарево (места Вуковче, Деонице, Доње Шти-
пље, Кончарево, Кочино Село, Латише, Рибаре, 
Рибник. Светозарево и Трнава), Свилајнац (места 
Бресје, Гложане, Радошин, Свилајнац и Црквенац) 
и Ћуприја (места Мијатовац и Ћуприја); Чачак: 
Чачак (место Чачак); Шабац: Бадовинци, Богатић, 
Варна, Владимирци, Волујац, Дебрц, Драгиње, Ко-
цељево, Лешница, Липолист, Лозница, Мачвански 
Причиновић, Прњавор и Шабац. 

На територији Народне Републике Хрватске: 
а) подручја срезова: Вараждин, Винковци Ви-

ровитице, Копривница, Нашице. Осијек и Ча-ковец; 
б) подручја општина у ерезовима: Бјеловар: 

Бјеловар, Булинац и Ровишће; Дарув,ар: Грубишно 
Поље и Пакрац; Загреб: Велика Горица, Дуго Село, 
Запрешић, Зелина, Пешћеница, Реметинец, Самобор, 
Сесвете, Суседград, Трње и Черномерец; Карловац: 
Писаровина; Крижевци: Врбовец; Нова Градишка: 
Јасеновац, Нова Градишка и Старо Петрово Село; 
Сисак: Жажина; Славонски Брод: Врпоље, Доњи 
Андриј овци и Славонски Брод. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цешвине подручја општина у срезовима: Бања 
Лука: Босанска Градишка, Лакташи, Прњавор и 
Срб ац; Брчко: Бјелаша, Босански Шамац, Брчко, 
Градачац и Орашје; Добој: Босански Брод, Дер-
вента, Модеран, Модрича и Оџак; Приједор: При-
једор; Тузла: Грачаница. 

10. Кромпирова златица (1,ер!то1а1Г8а ЗесетМ-
пеа1а бау) — 

На територији Народне Републике Србије: 
а) цело подручје Аутономне Покрајине Вој-

водине; 
б) подручје срезова: Ваљево. Светозарево и 

Шабац; 
в) подручја општина у срез овима: Београд: 

Барајево (место Рожанци), Вождовац. Гроцка 
(места Бегаљица, Врчин, Гроцка и Зак ложача), 
Звездара, Земун, Крњача. Нови Београд, Обрено-
вац (места Бело Поље, Конатица, Мислођин, Обре-
новац, Пироман, Пољане, Ратари, Стуб лине и Тр сте-
ница), Палилула, Раковица (места Кнежевац и 
Ресник), Рипањ, Сурчин, Умка и Чукарица; За-
јечар: Зајечар (место Зајечар) тг Књажевац (место 
Ш тишина); Косовска Митовима: Зубин Поток 
(место Зубин Поток) и Лепосавић (место Лепосавић); 

I 
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Крагујевац: Баре (местра Кутлово и Љуљаци), Ба-
точина (места Бадњевац и Боту ње), Горња Сабанта 
(место Велика Пчелица), Гружа (места Гружа, Гу-
беревац, Лесковац, Ливница, Пајсијевић и Честин), 
Крагујевац (места Корман и Крагујевац), Рана 
(места Поповић и Рана) и Чумић (место Горње Ја-
ру тице); Краљево: Ваљевац (места Биљановац и 
Жутице), Богутовац (места Богутовац, Маглић и 
Пек чашица), Витановац (места Витаноазац, Витковац, 
Лешево, Милаковац, Петропоље, Раваница, Стубал 
и Чукујевац), Врба (места Вранепш, Врба и Дра-
госињци), Врњачка Бања (место Станишинци), 
Врњци (места Брезовица, Врисци, Ново Село, Роавци 
и Угљар ево), Конарево (места Врдала, Дедевци, 
Конарево и Рочевићи), Краљево (места Адрани, 
Жича, Краљево, Матарушка Бања, Опланићи и 
Рибница), Лађевци (места Лађевци и Милочаји), 
Рашка (место Рвати), Самаила (места Буковица., 
Лазац, Мрсаћ и Самаила) и Ушће (места Полумир 
и Ушће); Крушевац: Варварин (места Бабина, 
Бошњане, Варварин, Доњи Крчин, Карановац и 
Орашје), Велика Дренова (места Бела Вода, Велика 
Дренова, Коњух, Медвеђа, Милутовац, Селиште и 
Страгаре), Велики Шиљеговац (место Као ник), Ја-
сика (места Глобаре, Кукљин, Мареново, Парцане 
и Шанац), Крушевац (место Читлук), Ражањ 
(места Витошевац и Шетка), Трстеник (место Доњи 
Рибник) и Ћићевац (место Ћићевац); Лесковац: 
Бошњане (места Бошњаце, Велико Војловце и 
Мало Бој ловце) и Печењевце (место Печењевце); 
Младеновац: Ар анђе ловац (места Аранђе ловац, 
Венчане, Врбица, Партизани и Прогоревци), Доња 
Шаторња (места Горња Трешњевица, Доња Тре-
шњевица и Доња Шаторња), Кусадак (место Ку-
са дак), Младеновац (места Велика Јованча, Велика 
Крсна, Јагњило, Ковачевац, Кораћица, Међулужје 
и Пјружатовац), Наталинци (места Наталинци, 
Сепци и Шуме), Раља (места Мали Пожаревац и 
Раља), Смедеревска Паланка (места Глибооац и 
Церовац), Сопот (места Дучина, Ђуринци, Сибница 
и Сопот) и Топола (места Жабаре и Крћевац); 
Неготин: Браћевац (места Браћевац и Црнома-
сница), Брусник (места Брусник, Кленовац и Речна), 
Кладово (место Милутиновац), Рајац (места Вељко-
во, Рајац и Тамнич), Рудна Глава (место Горњане) 
и Салаш (место Метрика); Ниш: Алексинац, Жит-
ковац и Ниш (места Медршевац и Поповац); По-
жаревац: Александровац (места Ореовица и По-
датна), Велико Градиште (места Браничево, Велико 
Градиште, Затоње, Камијево, Кисиљево, Кумане, 
Кусиће, Острово, Пожежене, Рам, Средњево, То-
глошовник и Царевац), Велико Лаоле (места Велико 
Лаоле, Ждрело и мало Лаоле), Голубац (места 
Винци, Голубац, Доња Крушевца, Миљевић, Ра-
дошевац, Сладинац, Усије и Шувајић), Жабари 
(места Витежево, Жабари, Погодан и Четереже), 
Жагубица (места Изварица и Рибаре), Крепољин 
(места Крепољин, Милановац и Сиге), Кучево 
(места Каона, Кучево, Ракова Бара и Церовица), 
Мајданпек (место Дебели Луг), Мајиловац (места 
КЈГИЧ ев ац, Печеница и Речица), Мало Црниће (ме-
ста Велико Црниће, Кобиље, Кула, Смољинац и 
Тополица), Петровац (места Забрђе, Манасшрица, 

Мелница, Петровац, Рановац и Трновче), Пожа-
ревац (места Бабушинац, Дрмно, Дубравица, Лу-
чице, Пожаревац, Пољана и Пругово), Раброво и 
Рашанац (место Старчево); Призрен: Призрен 
(место Љубижда); Пријепоље: Касидоли (места 
Забрњица, Крајчиновићи и Херцеговачка Голеша) 
и Пријепоље (места Бискупи ћи, Горње Бабине, 
Доње Бабине, Ивање, Јабука, Пријепоље и Те.ци); 
Прокупље: Белољин и Блаце (места Виш есо ло, 
Ђуревац и Трбуње); Смедерево: Азања, Велика 
Плана (места Велика Плана и Радовање), Крњево, 
Лозовик, Мала Крсна, Марковац (место Ракинац), 
Милошевац, Осштаоница (место Лугавчина), Смеде-
рево и Умчари; Титово Ужице: Бајина Башта 
(места Бесеровина, Вишесава, Гаочићи, Луг, Пе-
рућац и Пилица), Јежевица (места Горња Добриња, 
Доња Добринка, Дражиновићи, Засеље, Јежевица, 
Каленића, Мађер, Средња Добриња и Честобро-
дице), Каран (места Белотићу Каменица, Каран, 
Ледићи и Трнава), Косјерић (место Косјерић), Ко-" 
стојевићи (места Костојевићи, Овчиња, Оклетац и 
Рогатица), Крушчица (место Гривска), Пожега 
(места Врањани, Глумач, Здравчићи, Милићево 
Село, Отањ, Папратиште, Табановићи и Тучково) 
и Титово Ужице (места Крвавци, Стапари и Ту-
рица); Чачак: Бершићи (места Бершићи, Бране-
тићи и Озрен), Горњи Милановац (места Бело 
Поље, Бољковци, Брусница, Горња Врбава, Горњи 
Милановац, Доња Врбава, Неваде и Таково), Туча 
(места Бича, Туча и Котражи), Заблаће (места Ва-
лута, Вапа, Горичани, Заблаће, Качулице, Кукићи 
и Слатина), Каона (место Каона), Лучани (места 
Дљин, Дучаловићи, Крстац, Лучани и Ртари). Мр-
чај евци (места Бресница, Ву ј етници, Доња Горев-
нвица и Станчићи), Овчар Бања (места Врнчани, 
Овчар Бања и Рошци), Прањани (места Брајићи, 
Леушићи и Прањани), Прељина (места Доња 
Трепча и Ракова), Рудник (места Варнице, Мајдан, 
Рудник и Церова), Трбушани (места Вранићи, 
Горња Горевница, Милићевци, Миоковци и Тр бу-
шачи) и Чачак (места Атеница, Коњевићи, Кули-
новци, Љубић и Чачак). 

На територији Народне Републике Хрватске: 
а) подручја срезова: Бједов ар, Вараждин, Вин-

КЈОВЦИ, Вироовитица, Госпић (осим општине Карло-
бага Дарувар, Загреб, Карловац, Копривница, Кра-
пина, Крижевци, Кутина, Нашице, Нова Градишка, 
Огулин, Осиј-ек, Пула, Ријека, Сисак, Славонска 
Пожега, Славонски Брод и Чаковец; 

б) подручја општина у срезовима: Задар: Бен-
ковац, Биоград на мору и Смилчић; Сплит: Вр лика, 
Мућ, (место Мућ) и Триљ; Шибеник: Книн, Скрадин 
(место Брибирске Мостине) и Стагеовци. 

На територији Народне Републике Словеније 
цело подручје Народне Републике Словеније. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
деговине: 

а) подручја срезова: Бања Лука, Бихаћ, Брчко, 
Добој, Зеница, Јајце, Ливно, Приједор и Тузла; 

б) подручја општина у срезовима: Горажде: Ви-
шеград и Рогатица; Мостар: Лиштица; Сарајево: 
Бреза, Вареш, Високо, Вогошћа, Илијаш, Илиџа, 



Спреда, 18 новембар 1969 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 46 — Страна 10вЗ 

Кисељак, крешево, Ново Сарајево, Олово, Пале, 
Соколац, Средње, Стари Град Сарајево, Фојница, 
Хан Пијесак и Центар—Сарајево. 

11. Црвенило борових четина (ГхЈрћобегтошп 
ртазШ 8сћгас1) — само за садни материјал — 

Н а територији Народне Републике Србије под-
ручја општина Нови Пазар и Тутин у срезу Нови 
Пазар. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина Брежице (места Велика Долина 
и Пишеце), Видем-Кршко (места Кршко и Мали 
Боршт) и Севница (место Јеловец) у срезу Ново 
Место. ж 

На територији Народне Републике Цоне Горе 
подручје општине Иванград (место Иванград). 

12. Водњача (Оговапсће зрр.) —' 
На територији Народне Републике Србије: 
а) цело подручје Аутономне Покрајине Вој-

водине; 

б) подручје среза Смедерево; 
в) подручја општина у срезовима: Врање: Бу-

јановац (места Бујановац, Велики Трновац,^ Гра-
мада, Летовица, Лопардинце, Лучане, Раковац и 
Турија), Врање (места Врање и Дубница) и Прешево 
(места Букоревац, Доња Шушаја, Жујинце, Мира-
товац, Норча, Ораовица, Прешево, Трново, Цака-
новац, Црнотинце и Чукарка^; Гњилану: Гњилане 
(места Великинце, Гњилане, Горњи Ливоч, Гумпи-
ште, Доња Будрига, Коретиште, Партеш и Цер-
ница), Жегра (места Влаштица, Жегра, Пасјане и 
Рибник) и Пожарање (места Баланце, Горња Буд-
рига, Дева ја, Житиње, Клокот, Ново Село, Поти-
рање, Радивојце и Трпеза); Зајечар: Бољевац (ме-
ста Бољевац и Сумраковац), Бор (места Рготина и 
Шарбановац, Зајечар (места Велики Извор, Вра-
жогрнац, Вратарница, Градсково; Грлиште, Грљан, 
Заграђе, Зајечар, Звездан, Лубница, Прлита, Трна-
вац и Хал ово), Књажевац (места Горње Зуниће, 
Књажевац, Потркање, Равна и Штипина) и Мили-
ћево (места Боровац, Витковац, Врбица, Дебелица, 
Дреновац, Јелашница, Мали Извор, Мањинац, Ма-
риновац, Минићево и Селачка;; Крагујевац: Крагу-
јевац (места Десимировац, Јовановац и Крагујевац); 
Неготин: Браћевац (место Браћевац), Брусник (ме-
сто Брусник;, Кобишница (места Буковче, Коби-
шница и Мокрање), Неготин (места Видровац, Кар-
булово, Неготин, Прахово, Радујевац и Чубра) и 
Рајац (места Вељково, Рогљево и Тамнич); Пирот: 
Димитровград уместо Поганово), Пирот (место Др-
жина) и Суково (место Суково); Пожаревац: Велико 
Градиште (место Средњево), Голубац (место Шува-
Јић;, Мајиловац (места Кличевац, Курјаче и .шу-
биње), Пожаревац (места Батовац, Брадарац, Бре-
жане, Бабушевац, Дрмно, Дубравице, Живица, Ко-
столац и Маљуревац) и Раброво (места Клење, 
Макце, Раброво и Чешљева Бара); Призрен: Сув,а 
Река (место Студеничане); Прокупље: Бел^љин (ме-
сто Доња Драгуша) и Блаце (место Трбуње). 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Винковци: Вуковар, 
Илок и Мар куглица; Осијек: Даљ. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручје среза Ново Место. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цегових подручју општина у срезовима: Брчко: 
Брчко и Орашје; Мостар: Билећа, Груде, Лиштица, 
Љубинке, Љубушки, Мостар, Посушје, Равно, Сто-
лац, Требиње, Чапљина и Читлук; Тузла: Братунац. 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина у ерезовима: Битољ: Прилеп (ме-
сто Прилеп); Тетово: Врапчиште, Саракино и Те-
тово; Штип: Берово (места Будинарци и Смоими-
рово;, Радовиш (место Радовиш) и Струмица (ме-
сто Струмица). 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина Вирпазар (место Острос) и Тито-
град (место Титоград). 

13. Памуков мољац (Рес^торћога боб8ур1е11а 5а-
шмЗ.) — 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја Општина Бар и Улцињ. 

14. Кромпиров мољац (Рћ1)оп(теа орегоиПфИа 
2е11.) — 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Дубровник: Дубров-
ник и Корчула; Задар: Задар; Макарска: Макар-
ске; Ријека: Мали Лошињ; Сплит: Брач, Вис, Оп лит 
и Хвар; Шибеник: Шибеник. 

На територији Народне Републике Босне и 
Херцеговине подручје ог"'т Чапљина у срезу 
Мостар. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина Бар (места Дабезићи, Грдрв^ћи, 
Зупци, Куње, Печурица и Туђемиле) и Улцињ (ме-
ста Клезна, Колонза, Пистула и Салч). 

15. Мали боров сурлаш (Р1ббос1ез по!а1из Т.) — 
На територији Народне Републике Србије: 
а) подручја срезова: Ваљево и Титово Ужице; 
б) подручја општина у срезоЕима: Нови Пазар: 

Тутин; Светозарево: Белушић (места Каленић и Се-
- курић), Бунар (место Јошанички Прњавор) и Драго-
шевац (место Драгошевац). , 

На територији Народне Републике Македоније 
подручја општина Берово (места Будин арци и Ма-
чеве) и Пехчево (место Пехчево) у срезу Штип. 

16. Шарка шљиве (Ргапдо упне 7 Носива) — 
На територији Народне Републике Србије: 
а) подручја срезова: Врање, Гњилане, Зајечар, 

Косовска Митровица, Крушевац, Лесковац, Неготин, 
Ниш, Нови Пазар, Пећ, Пирот, Пожаревац, Призрен, 
Приштина, Прокупље, Светозарево и Смедерево; 

б) подручја општина у срезовима: Београд: Зве-
здара (место Винча); Ваљево: Белановица, Ваљево, 
Лазаревац (место Петка), Мионица (место Мионица) 
и Уб (место Совљак); Крагујевац: Горња Сабата 
(места Горња Сабанта и Ратковић), Рача (место Би-
шевац) и Чумић (место Чумић); Краљево: Витано-
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вац (место Годачица), Врба (места Бранећи, Врба, 
Драгосињци и Ратина), Конарево Уместо Конарево), 
Краљево (места Жича, Краљево и Матарушка Бања), 
Лешак, Рашка, Самаила и Ушће; Младеновац: Ку-
садак, Младеновац, Наталинци, Раља, Смедеревска 
Паланка, Сопот и Топола; Пријепоље: Бродарево 
(места Гостун, Завинограђе и Слатина); Титово Ужи-
це: Бајина Башта, Кремна, Пожега, Титово Ужице 
и Чајетина; Чачак: Заблаће (место Јежевица), Ива-
њица (место Шуме), Мрчај евци (место Бресница) и 
ЧЈачак (места Љубић и Чачак); Шабац: Крупањ (ме-
сто Топања) и Лозница (место Бања Ковиљача). 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Дарувар: Пакрац; 
Нова Градишка: Нова Градишка, Окучани и Старо 
Петрово Село; Славонска Пожега: Славонска Поже-
га (место Горњи Гућани). 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цегов ине: 

а) подручје среза Зеница; 
б) подручја општина у срезовима: Бања ЈЈука: 

Орбан; Брчко: Бијељина, Јања и Угљевик; Горажде: 
Рудо; Добој: Добој; Сарајево: Бреза, Вареш, Високо, 
Вогошћа, Илијаш, Илиџа, Кисељак, Крешево, Ново 
Сарајево, Стари Град Сарајево, Фојница, Хаџићи ц 
Центар Сарајево; Тузла: Зворник, Козлук и Сребре-
ница. 

На територији Народне Републике Македоније 
цело подручје Народне Републике Македоније. 

На територији Народне Републике Црне Горе 
подручја општина: Андриј евица (место Улотина), 
Бијело Поље (места Бијело Поље, Бистрица, Губа-
вач, Затон, Кан,е, Недакуои, Олуја, Под крај ци, Прип-
чићи, Равна Ријека, Расово, Суливан и У ниван), 
Иванград (места Бабино, Веран Село, Будимље, Бу-
че, Виницка, Даспићи, Долац, Доња Ржаница, За-
горје, Иванград, Лагатори, Лозна, Лу ге, Лужац, Л е -
шница, Марсенића Ријека, Маште, Летњих, Петни-
ца, Пепића, Радманци, Трпези, Туцање и Хареме), 
Плав (места Богајиће, Брезојевица, Војно Село, Грн-
чар, Гусиње, Ђуричка Ријека, Крушево, Метах Де-
сни, Метах Лијеви, Плав, Прњавор и Скић), Пљев-
ља (места Грево, Жвдоаићи, Илино Брдо, Маоче, 
Мрзобићи, Отиловићи и Пљевља) и Рожај (места 
Баћ и Рожај). 

17. Рак кромпира (Зупсћу1гшт ешЈоЈмоМсит-
ЗсМШ. — Реге.) — 

На територији Народне Републике Хрватске 
подручја општина у срезовима: Загреб: Самобор (ме-
ста Ново Село и Поклек); Карловац: Жумберак (ме-
ста Височе, Горњи Оштрц, Жумберски Кордићи, Је-
јернице, Плавци и Раданово Брдо). 

На територији Народне Републике Словеније 
подручје општине Јеоенице (место Планина) у сре-
зу Крањ. 

18. Прашна краставост кромпира (брогк^озрога 
еић^еггаоеа — \Уа11г. — Јоћпзоп) — 

На територији Народне Републике Србије под-
ручја општина у срезовима: Вршац: Бела Црква 
(место Крушчица); Краљево: Ваљевац (место Јоша-
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ничка Бања); Крушевац: Брус, Варварин, Велика 
Дренова, Велики Купци, Крушевац, Модрица, Ста-
пања, Трстеник (места Почековина и Трстеник) и 
Ћићевац; Пећ: Дреље (место Јошаница); Пријепоље: 
Нова Варош (место Дрмановићи); Титово Ужице: 
Јежевица (места Дражиновићи и Каленићу, Каран 
(места Каран и Рибашевина), Кремна (место Био-
ска), Пожега (места Глумач, Горобиље, Здравчићи 
и Табанрвићи) и Титово Ужице (места Буар, Дубоко, 
Севојно и Стапали); Чачак: Бершићи места Брезна, 
Горњи Бањани и Теочин) и Међуречје (место Међу-
речје). 

На територији Народне Републике Хрватске: 
а) подручја срезова: Вировитица, Госпић, Дару-

вар. Загреб, Карловац, Копривница и Огулин; 
б) подручја општина у срезовима: Вараждин: 

Виница; Крижевци: Жабно и Крижевци; Ријека: 
Делнице и Скрад; Сплит: Сињ; Чаковец: Декановац, 
Доњи Краљевец, Коториба, Лопатинец, Мала Субо-
тица, Мурско Средишће, Неделишће, Прелог, Ча-
ковец и Штригова. 

На територији Народне Републике Словеније 
подручја општина у срезовима: Горица: Идрија (ме-
ста Војско, Доле и Ледина); Копер: Постојна; Крањ: 
Жири (место Жири), Крањ (место Језерско) и Шко-
фја Лока (места Бачне, Винхарје, Горопеке, Клађе, 
Ланише, Пољане, Средња Вас, Стара Оселица и 
Хотавље); Љубљана: Лошка Долина (место Надлеск) 
и Церкница (места Велике Блоке, Велики Врх, Ма-
туље, Немшка Вас, Осредек, Оток, Румарско и Стари 
Врх); Марибор: Дравоград (место Шентјанж при 
Дравограду), Марибор-Тезно (место Сливишко По-
хорје), Птуј (место Вид ем при Птују), Равне на Ко-
рошкем (место Јамница) и Словенска Бистрица (ме-
сто ШмартнЈо на Похорју). 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цегових подручја општина у срезовима: Бихаћ: 
Бихаћ (места Каменица и Теочак) и Босански Пе-
тровац; Брчко: Јања; Ливно: Дувно; Мостар: Ча-
пљина (место Домановићи); Сарајево: Пале (место 
Мокро) и Фој ница. 

\ 
19. Гар на црном луку (ХЈгосузЂгз сери!ае Ргозђ —" 
На територији Народне Републике Србије под-

ручја општина Призрен и Сува Река у срезу При-
зрен. 

На територији Народне Републике Босне и Хер-
цегов ине подручја општина Јабланица, Коњиц (ме-
сто Сеоница), Љубушки, Мостар, Требиње и Ча-
пљина у срезу Мостар. 

Н, Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о проглашењу подручја заражених 
опасним биљним болестима и штеточинама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 14/58, 18/58, 37/58 и 25/59). 

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

Бр. 01-2346/1 
10 новембра 1959 године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за заштиту биља, 
Инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 



Спреда, 18 новембар 1969 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 46 — Страна 1085 

748. 

Ла основу члана 6 Уредбе о јутос лов епским 
стандардима, савезним прописима квалитета прои-
звода и произвођачким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија зд 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШИНЕ 

1. У издању Савезне комисије за стандардиза-
цију доноси се следећи јутословенски стандард: 

Железнички горњи строј. Шине 
тежине до 20 кп/м. Облик, мере и ста-
тичке величине — — — — — Ј1Ј8 С.К1.031 

2. Наведени југословенски стандард објављен 
је у посебном издању Савезне комисије за стандар-
дизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Овај стандард ступа на снагу 1 фебруара 
1960 године. 

Бр. 11-4586 
9 новембра 1959 године 

Београд 

Претседник 
Савезне комисије за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

749. 

На основу члана 6 Уредбе о југословен сним 
стандардима, савезним прописима квалитета прои-
звода и произвођачким спецификацијама („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ ЛИВАРСТВА 

1. У издању Савезне комисије за стандардиза-
цију доносе се за групу југословен стих стандарда 
„Ловачке моделне направе" следећи појединачни 
стандарди: 

Модели, шаблони и језграници. Те-
хнички прописи за израду и испо-
руку — — ^ — — — — ЈТЈ5 К.Н5,060 

Вођице за моделе и језгранике. Облик 

и мере — — — — г— — — ЈТЈб К.Н5.061 

Спојнице за језгранике. Облик и мере ЈХЈЗ К.Н5.052 

Слова, бројеви и помоћни знаци за означавање. Облик и мере — — ЈТЈ8 К.Н5.053 

2. Наведени југословенски стандарди објавље-
ни су у посебном ив дању Савезне комисије за стан-
дардизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југословеиски стандарди ступају на сна-
гу 1 фебруара 1960 године. 

Бр. 04-4587 
9 новембра 1969 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стаедардазацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с, р. 

750. 

На основу члана 6 Уредбе о југос лов епским 
стандардима, савезним прописима квалитета прои-
звода и произвођачи^! спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардизацију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ГВОЗДЕНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ 

1. У издању Савезне комисије за стандардна а-
цију доносе се за групу ју ̂ словенских стандарда 
„Цеви и фазонски комади од ливеног гвожђа за 
канализацију" следећи појединачни стандарди-

Технички прописи за израду и испо-
руку — — — — — — — ЈТЈЗ С.Ј 1.421 

Цеви. Облик и мере — — — — — ЈХЈ8 С.Л.430 

Цеви са отвором за чишћење. Облик 
и мере — — — — — — — ЈТЈ5 С.Ј1.431 

Лукови. Облик и мере — — — — ЈТЈ8 С.Л.440 

Етажни лукови. Облик и мере — — Ј1Ј8 С.Л.441 

Колена 70° и 90°. Облик и мере — — ЈХЈ8 С.Л .450 

Редукције. Облик и мере — — — ЈТЈ8 С.Л.460 

Рачве 450. Облик и мере — — — — ЈТЈ8 С.Ј1.470 

Рачве двоструке 45°. Облик и мере Ј1Ј8 С.Л.471 

Рачве 700. Облик и мере — — — ЈТЈ8 С.Л .472 
Рачве двоструке 70°. Облик и мере ЛЈЗ С.Ј1.473 
Рачве 87°. Облик и мере — — — — ЈХЈ8 С.Л.474 
Рачве двоструке 87°. Облик и мере — ЈХЈ8 С.Л.475 
Рачве паралелне. Облик и мере — — ЈХЈ8 С.Л.476 
Водни затварач казненог пречника 50. Облик и мере — — — — — ЈТЈЗ С.Ј1.480 

Водни затварач називаног пречника 
70. Облик и мере — — — — ЈТЈЗ С.Л,481 

Водни затварач називног пречника 
100. Облик и мере — — — — ЈИЗ С.Л .482 
2. Наведени јутословеески стандарди објавље-

ни су у посебном издању Савезне комисије за стан-
дардизацију. које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југослав епски стандарди ступају на сна-
гу на дан 1 фебруара 1960 године. 

Бр. 04-4588 
9 новембра 1959 године 

Београд 
- Претседник 

Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с, р. 
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751. 

На оонову члана 6 Уредбе о југословенским 
стандардима, савезним прописима квалитета прои-
звода и произвођачем спецификацијама („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за стан-
дард из аци ју доноси 

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

ЛОШКЕ КАРТЕ, ОЗНАКЕ И СИМБОЛЕ 

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

А) Опште геолошке ознаке и симболи: 
Симболи за минерале — — — — ЈХЈ8 В.А4.010 
Литолошке ознаке за геолошке карте, 

профиле и стубове — — —' — ЈХЈб В.А4.011 
Ознаке за налазишта фосила — — Ј1Ј8 В.А4.012 

Б) Комплексна геолошка карта: 
карта ФНРЈ Комплексна геолошка 

1 :50 000 — — — ' — — — ЛЈЗ В.А4.100 

РЕШЕЊА 

државног потсекретара, 
народни посланик. 

Б. бр. 59 
12 новембра 1959 године 

Београд 

Милорад Зорић, савезни 

Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, 
Мома Марковић, с. р. 

Нотар етседник, 
Александар Ранковић, с. р. 

ЈХЈ8 В.А4.150 
ЈТЈ8 В.А4.152 
ЈТЈ8 В.А4.153 
ЈТЈ8 В.А4.154 

ЈИ8 В.А4.155 

ЈТЈ8 В.А4.156 

Ј1Ј8 В.А4.157 

В) Основна геолошка карта: 
Основна геолошка карта ФНРЈ 

1:50 000 — — — — — — 
Стр а тигр афок а подела — — — 
Симболи за магматске стене — вч 
Оимболи за метаморфне стене — — 
Ознаке и симболи за квартарне на-

слаге — — — — — — — 
Структурне ознаке — — — — 
Ознаке за лежишта минералних си-

ровина — — — — — — — 
Ознаке за инжењерско геолошке, хи-

дрогеолоиже и геоморфолошке еле-
менте — — — — — — — ЈТЈ8 В.А4.158 

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

3. Ови југосл ове нени стандарди ступају на сна-
гу 1 фебруара 1960 године. 

Бр. 03-4589 
9 новембра 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије за стандардизацију, 
инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

На основу члана 78а став 3 у вези с чланом 33 
Уредбе о организацији и раду Савезног извршног 
већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Са-
везно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
е ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА 
ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 

ВЕЋА 

Поставља се за начелника Управе за персонал-
не послове Савезног извршног већа. са положајем 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" у броју 47 од 14 новембра 1959 године објављује: 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о осни-
вању републичке Комисије за стављање предлога 
о признавању права на пензију. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" у 
броју 35 од 5 новембра 1959 године објављује: 

Решење о именовању члана филмског савета 
Предузећа за снимање филмова при „,Триглав 
филму" у Љубљани; 

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о означавању имена насеља, улица и тргова и о 
означавању кућа; 

Упутство за спровођење Уредбе о течајевима 
и испитима за отицање основног знања о хигијени 
животних намирница; 

Решење о измени Решења о именовању сре-
ских изборних комисија за изборе одборника на-
родних одбора у Народној Републици Словенији; 

Исправку Упутства о јединственом методу за 
израђивање калкулација и предрачуна за грађе-
винске радове. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" у броју 40 од 6 новембра 1959 године 
објављује: 

Одлуку о разрешењу и о избору члана Извр-
шног већа НРВиХ; 

Одлуку о потврди Уредбе о изменама и допу-
нама Уредбе о организацији и раду Извршног већа 
НРБиХ; 

Одлуку о потврди одлука Народног одбора Сре-
за Сарајево о Управи за инвестиције у привреди 
и о оснивању Савета за физичку културу и Одлу-
ке о измени и допуни Статута Среза Јајце; 
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Одлуку о престанку мандата народног посла-
ника Илије Дошена и о одређивању допунских 
избора; 

Одлуку о разрешењу судија окружних судова; 
Одлуку о избору судија окружних судова; 
Решена Изборне комисије НРБиХ о распиеи-

вању допунских избора за народног посланика Ре-
публичког већа Народне скупштине НРБиХ у Из-
борном срезу Босански Петровац. 

У броју 41 од 11 новембра 1969 године објављује: 
Указ о проглашењу Закона о урбанистичком 

плану, са текстом истог закона; 
Указ о проглашењу Закона о комуналној ин-

спекцији, са текстом истог закона; 
Указ о проглашењу Закона о оснивању Техно-

лошког факултета у Тузли, са текстом истог закона; 
Указ о проглашењу Закона о Високој технич-

кој школи за погонске инжењере машинске струке 
у Мостару, са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о Републичком 
фонду за додељивање награда за уметничка дела и 
научни рад, са текстом истог закона. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 35 од 5 новембра 1959 године објављује: 

Указ о проглашењу Закона о основној школи, 
са текстом истог закона; 

Указ о проглашењу Закона о гимназији, са 
текстом истог закона; 

Одлуку о накнади за прековремени рад и ноћ-
но дежурство службеника ветеринарске струке за-
послених у ветеринарским установама; 

Решење о измени Решења о именовању прет-
седника и чланова Савета за научни рад; 

. Решење о разрешењу и именовању чланова 
Савета за социјалну политику и комунална пита-
ња НРМ; 

Решење о измени Решења о именовању члано-
ва Савета за народно здравље НРМ; 

Решење о именовању чланова Савета за кул-
туру НРМ; 

Решење о измени Решења о именовању Саве-
та за избор филмова Предузећа за изнајмљивање 
филмова „Македонија" — Скопље. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 27 од 10 новембра 1959 године објављује: 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о одре-
ђивању максималног обима сеча дрвета лишћара 
у шумама у општенародној имовини и максималног 
обима сеча дрвета четинара и лишћара у приват-
ним шумама; 

Решење о именовању претседника, секретара и 
чланова Републичке комисије за физичку културу; 
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Решење о укидању Основне школе у Куљачама; 
Решење о укидању Основне школе у Залазима; 
Решење о Дому ученика медицинске школе у 

Цет-ињу као установе са самосталним финансирањем; 
Решење о постављењу начелника Управе за 

персоналне послове Извршног већа Народне скуп-
штине Народне Републике Црне Горе; 

Решење о постављењу директора Завода за ста-
тистику Народне Републике Црне Горе; 

Решење о постављењу шефа Кабинета претсед-
ника Извршног већа. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

738. Закон о мирнодопским војним инвалидима 
(пречишћени текст) — — — — — — 1067 

739. Одлука о повећању цене за неуговорене 
количине угља — — — — — — — 1059 

740. Пословник за административно-казнени 
поступак — — — — — — — — 1059 

741. Наредба о измени Наредбе о утврђивању 
износа као и о условима и начину давања 
зајмова из Општег инвестиционог фонда 
за изградњу кошева и магацина за куку-
руз за потребе трговине — — — — 1077 

742. Наредба о измени Наредбе о наплати такса 
на друмска моторна возила талијанске 
регистрације — — — — — — — 1077 

743. Наредба о престанку важења Наредбе о 
одређивању посебних услова за увоз од-
ређених производа — — — — — — 1077 

744. ,Наредба о изменама и допунама Наредбе о 
условима под којима чланови Савеза фи-
лателија Југославије могу вршити фила-
телистичку размену поштанских марака 
с иностранству — — — — — — 1077 

745. Упутство о преношењу годишњег одмора 
помораца из једне календаром године у 
другу — — — — — — — — — 1078 

746. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о квалитету меса стоке и живине 
намењеног извозу — — — — — — 1078 

747. Наредба о проглашењу подручја зараже-
них опасним биљним болестима и штето-
чинама — — — — — — — — — 1078 

748. Решење о југословенском стандарду за 
железничке шине — — — — — — 1085 

749. Решење о југословенским стандардима ио 
области лив ар ств а — — — — — — 1085 

750. Решење о југословепским стандардима за 
гвоздене канализационе цеви — — — 1085 

751. Решење о јутословенским стандардима за 
геолошке карте, ознаке и симболе — — 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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I Позив на претплату на 

^СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ^ за 1960 год. 
ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" ЗА 1960 ГО-

ДИНУ (ЈЕДАН ПРИМЕРАК) ИЗНОСИ 2.000 ДИНАРА, А ЗА ИНО-
СТРАНСТВО 3.000 ДИНАРА. 

Претплата се прима само за целу годину, а уплаћује се на 
жиро рачун 101-11 код филијале Народне банке ФНРЈ у Београду. 

1-30 
Скреће се пажња досадашњим претплатницима да прили-

; ком слања претплате на чековној или вирманској уплатници 

I испишу: 

— тачну адресу претплати ика, место, улицу и број, пошту 
и број поштанског фаха (ако га има), 

— претплатни број са адресе на коју се прима лист, 
— број примерака за који се шаље претплата и тачне и 

потпуне адресе установа за које се претплата полаже. 
Ако се претплата шаље истовремено за лист, часописе или 

посебна издања, треба тачно означити на име чега се све шаље 
новац. 

КАД СЕ ПРЕТПЛАТА ПОЛАЖЕ ПРВИ ПУТ, НА УПЛАТ-
:: НИЦИ ТРЕБА НАЗНАЧИТИ: „НОВ ПРЕТПЛАТНА". 

Податке треба унети читко, по могућности писаћом маши-
:; ном. Скрећемо пажњу претплатницима да уплате са непотпуном, 
\\ скраћеном или нечитком адресом могу имати за последицу неот-

премање листа. 
Све напомене у вези с претплатом довољно је уписати на 

(полеђини чековне или вирманске уплатнице и тиме избећи посебну 
преписку. Ако се преписка ипак врши, потребно је увек назначити 
претплатни број под којим се прима „Службени лист ФНРЈ". 

Чековна уплатница била је приложена 44 броју „Службеног 
листа ФНРЈ". За претплатнике који примају више примерака че-
ковна уплатница налазила се у примерку на коме је адреса. 

Ако се претплата не обнови до 25 децембра, отпремање ли-
ста обуставиће се од 1 јануара 1960 године. 

Претплата за 1960 годину на податке „Службеног листа ФНРЈ" 
1. „МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ" 

— претплата износи 1.300 динара, а за иностранство 2.200 динара; 
2. „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА" — претплата износи 

400 динара, а за иностранство 800 динара. 
Претплата се уплаћује као и за „Службени лист ФНРЈ", на 

жиро рачун 101-11 
1-30 

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

Штампа Непалски графички завод, Београд 


