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761. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА О ИЗВР-

ШЕЊУ САВЕЗНОГ БУЏЕТА ЗА 1958 ГОДИНУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослав^е и савезним 
органима власти, проглашава се Завршни рачун о 
извршењу Савезног буџета за 1958 годину са Зако-
ном о завршном рачуну о извршењу Савезног бу-
џета за 1958 годину, које је усвојила Савезна на-
родна скупштина на седници Савезног већа од 21 
новембра 1959 године и на седници Већа произво-
ђачаЈхд 21 новембра 1959 године. 

П.Р. бр. 79 
23 новембра 1959 године 

Београд 
, Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ О ИЗВРШЕЊУ САВЕ-

ЗНОГ БУЏЕТА ЗА 1958 ГОДИНУ 

Члан 1 
Остварени приходи и извршени расходи у бу-

џетској 1958 год.ини износе, и то: 

I По савезном буџету: 
Приходи — — — — Динара 271.129,579.614 
Расходи — — — — Динара 327.813,362.005 
Вишак расхода — — Динара 56.683,782.391 

II По предрачунима установа са самосталним 
финансирањем: 

Приходи — — — — Динара 6.286,625.104 
Расходи — — — — Динара 5.962,555.391 

III По савезном буџетском фонду за унапређивање 
културне делатности: 

Прилив средстава — — , Динара 44,161.217 
Утрошак средстава — — Динара 23,517.087 
Остатак средстава — — Динара 20,644.130 

Члан 2 
Вишак извршених расхода над оствареним при-

ходима Савезног буџета за 1958 годину у износу од 
Динара 56.683,782.391 подмириле се средствима при-
вредних резерви федерације из 1958 године. 

Члан 3 
Неутрошена средства за непривредне инвести-

ције у 1958 години у износу од Динара 1.112 256.606 
могу се трошити за исте сврхе у 1959 години. 

Утрошак ових средстава посебно ће се прика-
зати при претресу Завршног рачуна за 1969 годину. 

Члан 4 
Одобрава се Завршни рачун о извршењу Саве-

зног буџета за 1958 годину саобразно одредби члана 
106 Основног закона о буџетима. 

Члан 5 
Овај закон ступа на снагу даном објавллшања 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

762. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ЗА 

СТАНБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о доприносу 
за стамбену изградњу, који је усвојила Савезна 
народна скупштина на седници Савезног већа од 21 
новембра 1959 године и на седници в Ж а произвођа-
ча од 21 новембра 1959 године. 

П. Р. бр. 69. 
23 новембра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р, 

З А К О Н 
О ДОПРИНОСУ ЗА СТАНБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

Члан 1 
Ради прибављања средстава за финансирање 

стамбене изградње уводи се допринос за стамбену 
изградњу, који се издваја: 

1) из доприноса из дохотка привредних органи-
зација; 

2) из средстава буџета односно предрачуна др-
жавних органа, установа, друштвених организација 
и других друштвених правних лица која не плаћа-
ју допринос из дохотка привредних организација. 

Члан 2 
Допринос за стамбену изградњу који се издваја 

из доприноса из дохотка привредних организација 
обрачунава се и уплаћује по посебном савезном 
закону. 

Члан 3 
Државни органи, установе, друштвене органи-

зације, као и друга друштвена правна лица која 
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не плаћају допринос из дохотка, дужни су уплаћи-
вати у општински фонд за станбену изградњу до-
принос у износу од 4% на износе личних доходака 
радника и службеника за које се обрачунава допри-
нос буџетима из личног дохотка. 

Допринос за станбену изградњу уплаћује се и 
на износе исплаћених пензија, инвалидски^ при-
надлежности и новчане накнаде које примају лица 
привремено ван радног односа, осим на додатак на 
децу. 

Допринос из става 1 овог члана државни органи, 
установе, организације и друга друштвена правна 
лица уплаћују у фонд за станбену изградњу општи-
не у којој се уплаћује допринос буџетима из личног 
дохотка, и то у роковима и на начин који су пред-
виђени за уплаћивање тог доприноса, осим ако про-
писом Савезне народне скупштине није одређено 
за поједине врсте јавних служби да се овај износ, 
у целини или делимично, уплаћује у републички 
фонд за станбену изградњу. 

Члан 4 
Допринос за стамбену изградњу на пензије, ин-

валидске припадлежности и новчане накнаде које 
примају лица привремено ван радног односа упла-
ћује се у фонд за станбену изградњу оне општине 
на чијем је подручју пребивалиште примаоца пен-
зије, инвалид ских припад лежности или новчане 
накнаде. 

Члан 5 
Овлашћује се савезни Државни секретари јат за 

послове финансија да, по потреби, донесе прописе 
за примену овог закона. 

Члан 6 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
ваће се од 1 јануара 1960 године. 

763. 

У К А З 
^ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-

КОНА О СТАНБЕНИМ ЗАДРУГАМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослав^ е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
Закона . станбеним задругама, који је усвојила Са-
везна народна скупштина на седници Савезног већа 
од 21 новембра 1959 године и на седници Већа про-
извођача од 21 новембра 1959 године. 

П. Р. бр. 74 
23 новембра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с, р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О СТАНБЕНИМ ЗАДРУ-

ГАМА 

Члан 1 
У Закону о станбеним задругама („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 16/59) у члану 104 став 2 речи- „по 
стамбеној тарифи" замењују се речима: „по одред-
бама Закона о станбеним односима"^ 

Члан 2 
Члан 124 мења се и гласи: 
„Зајмове ради подизања станбених зграда одо-

бравају станбеним задругама фондови за станбену 
изградњу и други фондови." 

Члан 3 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

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

764. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О СВОЈИНИ НА ДЕЛОВИМА 

ЗГРАДА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о својини на деловима зграда, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 21 новембра 1959 године и 
на седници Већа произвођача од 21 новембра 1959 
године. 

П. Р. бр.75 
23 новембра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СВОЈИ-

НИ НА ДЕЛОВИМА ЗГРАДА 

Члан 1 
^ Закону о својини на деловима зграда („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 16/59) у члану 11 став 1 
уместо речи „станбеном тарифом" стављају се речи 
„према одредбама Закона о станбеним односима". 

Члан 2 
Члан 12 брише се. 

Члан 3 
Члан 16 мења се и гласи: 
„Сопственик стана или пословне просторије као 

посебног дела зграде који сам користи тај стан или 
ту пословну просторију, дужан је сносити трошкове 
текућег одржавања тог посебног дела, који по За-
кону о станбеним односима падају на терет фонда 
управљања зградом." 

Члан 4 
Члан 18 мења се и гласи: 
„Сопственик стана као посебног дела зграде 

који сам користи тај стан, дужан је уплаћивати у 
фонд за управљање зградом износе потребне за под-
мирење трошкова управљања зградом и трошкове 
текућег одржавања заједничких делова зграде који 
служе згр,ади као целини односно само неким њеним 
посебним деловима (члан 5), а у фонд за оправке 
зграде износе потребне за подмирење трошкова ве-
ликих и средњих оправки тих делова зграде (чл. 

' 16 и 21 став 1). 
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Висина износа које је сопственик посебног дела 
зграде дужан уплаћивати по одредби претходног 
става утврђује се уговором који он закључује оа 
кућним саветом. 

Ако се уговорне стране не могу споразумем, 
висину ових износа утврдиће станбени орган оп-
штинског народног одбора. 

Ако сопственик стана као посебног дела зграде 
не користи сам тај стан, носилац станарског права 
у таквом стану плаћа укупни износ станарине кућ-
ном савету, који распоређује тај износ по одредбама 
Закона о станбеним односима, а део станарине за 
амортизацију исплаћује сопственику стана, ако се 
амортизација плаћа." 

Члан 5 
У члану 19 став 2 у четвртом реду, уместо речи 

„за кредитирање станбене изградње" стављају се 
речи „за стамбену изградњу". 

Члан 6 
У члану 23 став 3 уместо речи ,,у фонд који слу-

жи за одржавање" стављају се речи „у фонд за 
управљање зградом". 

Члан 7 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

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

765. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКО-
НА О ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА И ПРОСТОРИ-

ЈАМА 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
Закона о пословним зградама и просторијама, који 
је усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 21 новембра 1959 године и на сед-
ници Већа произвођача од 21 новембра 1959 године. 

П. Р. бр. 73 
23 новембра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине; 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПОСЛОВНИМ ЗГРА-

ДАМА и ПРОСТОРИЈАМА 
Члан 1 

У Закону о пословним зградама и просторијама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59) у члану 11 став 
2 мења се и гласи: 

„Општински народни одбор на седницама оба 
већа може прописати да износ закупнине не може 
бити нижи од износа који се добија применом на-
чела о утврђивању станарине по Закону о станбе-
ним односима." 

Члан 2 
Члан 12 мења се и гласи: 
„Општински НР родни одбор на седницама оба 

већа може донети пропис о одређивању дела закуп-

нине за пословне просторије у пословној згради 
који се уплаћује у општински фонд за станбену 
изградњу. е 

У погледу одређивања дела закупнине по прет-
ходном ставу, примењују се сходно одоедбе члана 
125 бт. 1 и 2 Закона о стамбеним односима. 

Из дела закупнине који се по одредби става 1 
овог члана уплаћује у општински фонд за стан-
бену изградњу врши се кредитирање изградње по-
словних зграда и просторија односно финансирање 
те изградње од стране фонда као инвеститора." 

Члан 3 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

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

766. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ИЗ ДОХОТКА 

ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
р активне Народне Републике Југослав^ е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о доприносу из дохотка при-
вредних 0р^аии!за1ци!ја, који је усвојила Савезна 
народна скупштина на седници Савезног већа од 
21 новембра 1959 године и на седници Већа прои-
звођача од 21 новембра 1959 године. 

П. Р. бр. 71 
23 новембра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДО-

ПРИНОСУ и з ДОХОТКА ПРИВРЕДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1 
У Закону о доприносу из дохотка привредних 

организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 
48/58) наслов поглавља Ша мења се и гласи: 

„Ша Посебно учешће у дохотку и издвајање 
доприноса за станбену изградњу". 

Члан ,2 
После члана 196 додаје се нови члан 19в, који 

гласи: 
„ИЗ доприноса из дохотка привредне организа-

ције, по одбитку посебног учешћа у дохотку, издва-
ја се одређени износ за стамбену изградњу (допри-
нос за стан бену изградњу). 

Износ ив претходног става претставља 4% од 
укупног износа личних доходака радника који су 
исказани по завршном рачуну као исплаћени у од-
носној години из чистог прихода привредне орга-
низације. 

Привредне организације вршиће уплату акон-
тација допр-иноса за стамбену изградњу пре,ма по-
себним прописима, које доноси савезни Државни 
секретари јат за послове финансија. 

Допринос за станбену изградњу уплаћује се у 
фонд за стамбену изградњу општине у којој се 
уплаћује допринос буџетима из личног дохотка 
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р. дника односне пр-ивредне организације, и то у 
роковима и на начин који су предвиђени за упла-
ћивање доприноса^ буџетима из личног дохотка, ако 
одлуком Савезне народне скупштине није одређе-
но да се овај допринос, у целини или делимично, 
уплаћује у републички фонд за станбену изградњу." 

Члан 3 
У члану део става 1 пре табеле мења се и 

гласи: 
,,Допринос из дохотка привредних организаци-

ја, по одбитку посебног учешћа у дохотку и допри-
носа за станбену изградњу, распоређуј е се на по-
литичкотериторијалне јединице, и то:". 

У истом члану и ставу први део текста у за-
глављу табеле мења се и гласи: 

„Ако допринос из дохотка, умањен посебним 
учешћем у дохотку и доприносом за станбену из-
градњу, износи према уложеним средствима при-
вредне организације". 

У истом члану став 2 мења се и гласи: 
„Остатак доприноса из дохотка, по издвајању 

посебног учешћа у дохотку, доприноса за стамбену 
изградњу и износа обрачунатог по табели из прет-
ходног става, припада федерацији." 

Члан 4 
У члану 26 после става 1 додаје се нови став 2, 

који гласи: 
„Општински^ народни одбор може одлучити да 

се пре расподеле паушалног износа по члану 20 
став 3 овог закона издвоји из тог износа допринос 
за стамбену изградњу у висини 4% од оног износа 
личних доходака из кога се плаћа и допринос бу-
џетима из личног дохотка." 

Досадашњи став 2 постаје став 3. 

Члан 5 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

лдивању у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив 
ваће се од 1 јануара 1960 године. 

767. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-
КОНА О РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и Ј?ОЛШТИЧКОГ уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослава^ е и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
Закона о ратним војним инвалидима, који је усво-
јила Савезна народна скупштина на седници Саве-
зног већа од 21 новембра 1959 године. 

П. Р. бр. 68 
23 новембра 1969 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р, 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАТНИМ ВОЈНИМ 

ИНВАЛИДИМА 

Члан 1 
У Закону о ратним војним инвалидима („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58 и 42/59) у члану 
23 став 2 тачка 1 уместо „10.500" ставља се „12.300", 
у тачки 2 уместо „6.500" ставља се „8.300", и у тачки 
3 уместо „9.500" ставља се „11.ЗОО". 

Среда, 2 децембар 1969 

Члан 2 
Износ за који се повећава инвалидски додатак 

из претходног члана даје се као накнада за пове-
ћање станарине по посебним прописима. 

Члан 3 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
ваће се од 1 јануара 1960 године. 

768. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИСКОМ ОСИГУРАЊУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о пензиском осигурању, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 21 новембра 1959 године и на сед-
ници Већа произвођача од 21 новембра 1959 године. 

П. Р. бр. 67 
23 новембра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИ-

ОНОМ ОСИГУРАЊУ 

Члан 1 
У Закону о летонском осигурању („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58 и 27/59) у члану 62 став 
1 табела ошг^лр атичких разреда мења се и гласи: 

ч Проценат којим се 
С Просечни месеч- обрачунава пензијски 
I Е т ни износ плата основ од просечног 
О I р, месечног износа плата 

1а преко 49.100 68,5% од 49.100 и 60% 
од вишка плата преко 

49.100 динара 
I 42.851 ДО 49.100 68,5% 

II 36.851 п 42.850 . 69,0% 
III 33.651 I) 36.850 69,5% 
IV 30.201 п 33.650 70,0% 

V 27.951 п 30.200 70,5% 
VI 25.701 п 27.950 71,0% 

VII 23.651 п 25.700 71,5% 
VIII 21.601 п 23.650 72,0% 

IX 20.051 11 21.600 72,5% 
X 18.151 11 20.060 73,0% 

XI 16.651 18.150 73,5% 
ХИ 15.251 п 16.650 74,0% 

XIII 14.151 п 15.250 74,5% 
XIV 12.751 11 14.150 75,0% 
XV 12.001 п 12.750 75,5% 

XVI 11.051 п 12.000 76,0% 
XVII 10.401 п 11.050 76,5% 

XVIII 9.701 11 10.400 77,0% 
XIX 9.251 п, 9.700 , 77,5% 
XX до 

п, 
9.250 7.200" 

У истом члану став 2 мења се и гласи: 
„(2) Као најмањи пензиски основ сваког осигу-

раничког разреда од I до XIX узима се највиши 
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пензиони основ непосредно нижег ооигуратичког 
разреда, и то у осигураничком разреду: I — 29.567 
динара, II — 25.611 динара, III — 23.556 динара, 
IV — 21.291 динар, V — 19.846 динара, VI — 18.376 
динара, VII — 17.028 динара, VIII — 15.660 динара, 
IX — 14.637 динара, X — 13.340 динара, XI — 12.321 
динар, XII — 11.361 динар, XIII — 10.613 динара, 
XIV — 9.626 динара, XV — 9.120 динара, XVI — 8.453 
динара, XVII — 8.008 динара, XVIII — 7.518 динара, 
XIX — 7.215 динара." 

Члан 2 
У члану 63 табела просечних пензиских основа 

мења се и гласи: 

.Осигурани ниш 
разред 

Пензиски основ 
динара 

1а 36.750 
I 31.500 

II 27.500 
III 24.500 
IV 22.350 
V 20.500 

VI 19.050 
VII 17.660 

VIII 16.300 
IX 15.100 
X 13.950 

ХГ 12.800 
х и 11.800 

XIII 10.950 
XIV 10.100 
XV 9.350 

XVI 8.750 
XVII 8.200 

XVIII 7.750 
XIX 7.350 

XX 7.200" 

износ плата, уместо плате по прописима о платама 
подофицира, официра и војних службеника, оства-
ривао лични доходак по тарифном правилнику, 
разврстане се на његов захтев, уместо по одредбама 
ст. 2 до 3 овог члана, у осигуранички разред према 
просечном месечном износу плате утврђеном по 
члану 65 ст. 2 и 3 овог закона." 

Члан 5 
Члан 240 брише се. 

Члан 6 
Износи личних и породичних пензија преве-

дених по Закону о пензиском осигурању, као и 
износи пензија које су одређене од просечних 
певзиских основа из члана 63 тог закона, прера-
чунаће се на нове износе применом просечних пен-
зиских основа одговарајућих осигураничких разреда 
по табели из члана 2 овог закона. 

На начин одређен у претходном ставу прерану-
наће се и износи пензија које су преведене или 
одређене према просечним пензиским основима 
утврђеним посебним прописима или уговорима. 

Члан 7 
Износи личних и породичних пензија које су 

одређене или ће бити одређене по Закону о пензи-
ј о м осигурању према просечном месечном износу 
плата остварених пре 1 јануара 1960 године, пре-
рачунаће се на нове износе. Нови износи ових 
пензија одредиће се од већ утврђеног пензиског 
основа повећаног за износ разлике између просеч-
ног пензиског основа из члана 63 Закона о пен-
з и ј о м осигурању оног осигураничког разреда у 
који је осигураник разврстан и просечног пензиског 
основа тог осигураничког разреда из члана 2 овог 
закона, по следећој табели: 

Члан 3 
У члану 65 став 2 на крају прве реченице 

уместо тачке ставља се запета и додају речи: 
„осим ако осигураник — јавни службеник захтева 
да му се просечан месечни износ плата утврди на 
основу укупних примања на име плате остварених 
за последње три године рада". 

Члан 4 
Члан 83 мења се и гласи: 
„(1) При разврставању војних осигураним у 

осигураничке разреде не примењује се члан 64 овог 
закона. 

(2) Војни осигураник разврстава се у осигура-
нички разред према плати коју је имао у часу 
престанка службе у сталном саставу Југословенске 
народне армије, ако је у чину односно класи у 
којој је пензионисан провео најмање годину дана. 
Ако је у том чину односно класи провео мање од 
годину дана, разврстава се у осигуранички разред 
према плати непосредно нижег чина односно класе. 
Ако то осигураник захтева, разврстава се у оси-
гуранички разред према просечном месечном 
износу укупних примања на име плате и сталних 
додатака остварених за последње три године или 
у одређеном другом периоду у смислу члана 65 ст. 
2 и 3 овог закона. 

(3) Као плата у часу престанка службе у смислу 
претходног става сматра се основна плата, поло-
жајна плата и армиски додатак, као и просечни 
месечни износ сталних новчаних додатака по про-
писима о платама подофицира, официра и војних 
службеника које је војни осигураник примао за 
последње три године пре престанка службе у стал-
ном саставу Југословенске народне армије. 

(4) Војни осигураник који је у одређеном пе-
риоду према коме се утврђује просечни месечни 

Осигуранички 
разред 

Повећање просечног 
пензијског основа 

динара 

1а 2.200 
I 1.900 

II 1.760 
III 1.600 
IV 1.500 
V 1.400 

VI 1.350 
VII 1.300 

VIII 1.260 
IX 1.160 
X 1.100 

XI 1.050 
XII 1.000 

XIII 960 
XIV 900 
XV 850 

XVI 800 
XVII 760 

XVIII 750 
XIX 700 
XX 700 

Одредба претходног става примениће се и кад 
је јавним службеницима пензија одређена или ће 
бити одређена према износу последње основне плате 
и просечном месечном износу осталих примања 
остварених до 1 јануара 1960 године, а војним оси-
гураницима — кад је пензија поново одређена по 
члану 10 овог закона. 

Члан 8 
При утврђивању пензиског основа кош ће се 

одређивати на основу просечног месечног износа 
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укупних примања на име плате остварених пре и 
после 1 јануара 1960 године, осигураник се према 
просеку плата остварених до 31 децембра 1959 го-
дине претходно разврстава у одговарајући осигу-
ранички разред по табели из члана 62 Закона о 
пензиском осигурању која је важила на дан 31 
децембра 1959 године. Затим се тај просек плата 
повећа за износ који се добије кад се повећање 
просечног пензиског основа одговарајућег осигу-
раничког разреда (члан 7) помножи са 100 и подели 
процентом којим се одређује пензиски основ у од-
носном осигураничком разреду. Према тако пове-
ћаном просеку плата и просеку плата остварених 
после 1 јануара 1960 године утврђује се укупан 
просек плата према коме се осигураник разврстава 
у одговарајући осигуранички разред по табели из 
члана 1 овог закона 

При одређивању просека плата по претходном 
ставу, плате остварене пре 1 октобра 1958 године 
претходно се прерачунавају по члану 5 Закона о 
изменама и допунама Закона о пензиском осигу-
рању („Службени лист ФНРЈ", бр. 44/58). 

Н1лан 9 
Пензије одређене по чл. 80 и 132 Закона о пен-

зиском осигурању прерачунаће се на нове износе 
тако што ће се износима тих пензија додати одго-
варајуће повећање по члану 7 овог закона. Као 
одговарајуће повећање узима се повећање просеч-
ног пензиског основа оног осигураничког разреда 
чији је просечни пензиски основ по табели из члана 
63 Закона о пензиском осигурању важећој до 31 
децембра 1959 године раван или је непосредно већи 
од износа пензије која уживаоцу на тај дан при-
пада, с тим да се износи пензија већи од просечног 
пензиског основа 1а осигураничког разреда повећају 
за 2.200 динара. 

Члан 10 
Војним осигураницима којима је лична пензија 

преведена по члану 196 Закона о пензионом осигу-
рању или је пензија одређена или ће бити одређена 
по прописима важећим до 31 децембра 1959 године, 
пензија ће се по службеној дужности поново одре-
дити од погонских основа утврђених по одредбама 
овог члана. 

Лицима из претходног става нова пензија 
одређује се од пензиског основа који се утврђује 
на тај начин што се узима износ основне плате, 
положајне плате, положајног додатка и армиског 
додатка који по прописима важећим на дан 31 де-
цембра 1959 године припадају активним војним ли-
цима истог чина односно класе, па се према тако 
добивеном укупном износу ових примања уживалац 
пензије односно осигураник разврста у одговара-
јући осигуранички разред по члану 62 Закона о 
пензиском осигурању према табели важећој на дан 
31 децембра 1959 године. Војним осигураницима 
којима је приликом одређивања личне пензије по 
Закону о пензијском осигурању узет у плату и про-
сечан месечни износ сталних новчаних додатака 
по члану 83 тог закона, у укупан износ примања 
убраја се и тај просечни месечни износ сталних 
новчаних додатака. 

За утврђивање основне плате и армиског до-
датка истог чина односно класе, у смислу претход-
ног става, узима се чин односно класа према којој 
је узета основна плата приликом одређивања пен-
зије по Закону о пензиском осигурању односно 
приликом одређивања или превођења пензије по 
ранијим прописима, а за утврђивање положајне 
плате и положајног додатка узима се чин односно 
класа према којој је била одређена положај на 
плата коју је војни осигураник примао у часу пен-
зионисања. Војним осигураницима који нису при-
мали положајну плату узима се положајна плата 
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и положај ни додатак оног чина односно класе 
према којој је утврђена основна плата. 

Одредбе претходних ставова примениће се 
сходно и при поновном одређивању инвалидске 
пензије, као и при поновном одређивању породичне 
пензије одређене по смрти војног осигураник. 

Ако би износ пензије одређене по неком од 
претходних ставова био мањи од износа пензије 
одређене односно преведене по прописима важе-
ћим до 31 децембра 1959 године, исплаћиваће се и 
даље износ раније одређене пензије. 

Члан 11 
Уживаоцима пензије којима се по члану 201 

Закона о пензионом осигурању исплаћује износ 
раније одређене пензије, као и уживаоцима пен-
зије — војним осигураницима којима се по члану 
10 став 5 овог закона исплаћује и даље износ ра-
није одређене пензије, повећање пензије по чл. 6 
и 7 овог закона припада на не смањени износ ра-
није одређене пензије који им се исплаћује. 

Члан 12 
Инвалидске пензије, као и друга примања која 

се по Закону о инвалидском осигурању („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 49/58 и 27/59) одређују од просеч-
них пензиских основа, прерачуна^ се на нове 
износе сходном применом одредаба овог закона. 

Члан 13 
Износ за који се повећава пензиски основ од-

носно пензија по чл. 2 и 6 до 9 овог закона даје се 
као накнада за повећање станарине према посеб-
ним прописима. 

Члан 14 
Ближе прописе за примену овог закона доно-

сиће. по потреби, Секретари јат Савезног извршног 
већа за рад. 

Члан 15 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

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

769. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКО-
НА О СРЕДСТВИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
Закона о средствима привредних организација, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 21 новембра 1959 године 
и на седници Већа произвођача од 21 новембра 1959 
године. 

П. Р. бр. 76 
23 новембра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
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З А К О Н 
0 ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА ПРИ-

ВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1 
У Закону о средствима привредних организација 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57 и 48/58) у члану 
14 уместо досадашњих ст. 2, 3 и 4 ставља се нови 
став 2, који гласи: ' 

„Овлашћује се Савезно извршно веће да може 
донети прописе о употреби чистог прихода за испла-
ту аконтација личних доходака у току године." 

Члан 2 
У члану 47 став 1 тачка 2 мења се и гласи: 
„2) за исплату личних доходака радника до 

износа по тарифним ставовима, обрачунатих по 
времену или учинку (норми) или по другим основи-
ма који се заснивају на мерењу извршеног рада 
(јединица мере, јединица промета и сл.), утврђеним 
у тарифном правилнику односно у посебним правил-
ницима привредне организације, ако привредна ор-
ганизација не оствари чист приход до тог износа." 

У ставу 2 уместо речи „минималне личне дохот-
ке радника увећане за 25%" стављају се речи „лич-
не дохотке радника по тарифним ставовима, обра-
чунате по времену или учинку (норми) или по дру-
гим основима који се заснивају на мерењу извршеног 
рада (јединица мере, јединица промета и сл.) утвр-
ђеним у тарифном правилнику односно у посебним 
правилницима привредне организације". 

Члан 3 
У члану 57 уместо „за 25%" ставља се „до 25%". 

Члан 4 
У члашг 58 став 3 уместо „за 25%" ставља се 

„до 25%". т 

ЧЛан 5 
Овај закон ступа на снагу даном^ објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аћ е се од 
1 јануара 1959 године. 

З А К О Н 
0 ИЗМЕНАМА и ДОДУНАМА ЗАКОНА О ПРЕ-

ВОЗУ НА ЖЕЛЕЗНИЦАМА 
Члан 1 

У Закону о превозу на железницама („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 46/57) у члану 4 после става 2 
додаје се нови став З, који гласи: 

„(3) Савезно извршно веће прописује тарифе за 
мешовите (комбиноване) превозе." 

Досадашњи став 3 постаје став 4 и у њему се 
после тачке 6 додају две нове тачке, које гласе: 

„7) може према потреби, из иомерцијалних ра-
злога, одређивати за поједине врсте робе и за робу 
ноја се превози колима која су у саставу основних 
средстава привредних организација ниже прево-
зне цене него што су прописане тарифом за превоз 
робе; 

8) може у путничком саобраћају одређивати ко-
мерцијалне повластице до 50% од редовне путнич-
ке тарифе;". 

Досадашња тачка 7 постаје тачка 9. 
После новог става 4 додају се два нова став ац 

који гласе: ч 
„(5) Ако се посебним савезним прописима одре-

ди повластица у путничком саобраћају, железници 
припада регрес у висини одређене повластице. 
Орган који одреди повластицу дужан је обезбедити 
средства за плаћање овог регреса. 

(6) Одредба претходног става не односи се на 
превожења војних лица предвиђена Тарифом за 
војна превожења и на превожење службеника ор-
гана унутрашњих послова у случајевима из члана 
80 Закона о органима унутрашњих послова." 

Досадашњи ст. 4 и 5 постају ст. 7 и 8. 

Члан 2 
Овај закон иступа на снагу даном објављиван^ 

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

771. 
У К А З 

770. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-

ПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ НА 
ХЕЛЕЗНИЦАМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о превозу на железницама, који 
је усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 21 новембра 1959 године и на сед-
ници Већа произвођача од 21 новембра 1959 године. 

П. Р. бр. 78 
23 новембра 1969 године 

Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболићу с, р, 

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

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗА-
КОНА О ПОРЕЗУ НА ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ 
ПРАВА И О ФОНДУ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КУЛ-

ТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ; 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Јутославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
Закона о порезу на приходе од ауторских права и 
о фонду за унапређивање културних делатности, 
који је усвојила Савезна народна скупштина на 
седници Савезног већа од 21 новембра 1959 године 
и на седници већа произвођача од 21 новембра 1969 
године. 

П. Р,, бр. 70 
23 новембра 1969 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ПРИХОДЕ 
ОД АУТОРСКИХ ПРАВА И О ФОНДУ ЗА УНА-

ПРЕЂИВАЊЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
Члан 1 

У Закону о порезу на приходе од ауторских 
права и о фонду за унаиређивање културних де-
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латности („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/54 и 52/58) 
у члану 11 ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 

„Порез на приходе од ауторских права плаћа 
се по стопи од 13%. 

Изузетно, на приходе од ауторских права оства-
рене ван редовног радног односа од израде пла-
нова, окица, идејних пројеката и сл., овај порез 
се плаћа по стопи од 26%, без обзира на то што та 
дела уживају заштиту по Закону о ауторском 
праву." 

Члан 2 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у .,Службеном ЛИСТУ ФНРЈ", а примењи-
ваће се од 1 јануара 1960 године. 

772. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ПОМОЋИ ЧЛАНОВИМА ПО-
РОДИЦА ЧИЈИ СУ ХРАНИОЦИ НА ОБАВЕЗНОЈ 

ВОЈНОЈ СЛУЖБИ 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о изменама 
и допунама Закона о помоћи члановима породица 
чији су храниоци на обавезној војној служби, који 
је усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 21 новембра 19^9 године. 

П Р. бр. 77 
23 новембра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОМО-
ЋИ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦА ЧИЈИ СУ ХРАНИ-

ОЦИ НА ОБАВЕЗНОЈ ВОЈНОЈ СЛУЖБИ 

Члан 1 
\ 

У Закону о помоћи члановима породица чији су 
храниоци на обавезној војној служби („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 17/59) у члану 11 став 1 мења се 
и гласи: 

„Новчана помоћ износи месечно најмање 1.400 
динара, а највише 8.200 динара." 

Члан 2 
У погледу исплате повећања помоћи по пропи-

сима донетим на основу члана 1 овог закона при-
мењују се прописи којима се у смислу члана 86 
став 2 Закона о финансирању станбене изградње 
регулише начин исплате накнаде за повећање ста-
нарине. 

Члан 3 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

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

773. 

На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 21 новембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 21 новембра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА СТАНБЕНУ ИЗ-
ГРАДЊУ У РЕПУБЛИЧКЕ ФОНДОВЕ ЗА СТАН-
БЕНУ ИЗГРАДЊУ И НА ПОСЕБАН РАЧУН ОД-

РЕЂЕНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА 

I Предузећа у саставу Заједнице Ју гос лов ен-
ских железница, предузећа у саставу Заједнице 
привредних предузећа Југословенских пошта, те-
леграфа и телефона, предузећа у саставу Удруже-
ња привредних организација речног саобраћаја 
ФНРЈ и предузеће „Јадранска линиска пловидба" 
уплаћују у републичке фондове за станбену из-
градњу 80 /̂о од обрачунатог доприноса за станбену 
изградњу, а 20% од тот доприноса — у општинске 
фондове за станбену изградњу према одредбама 
Закона о доприносу из дохотка привредних органи-
зација (.,Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58, 
17/59 и 48/59). 

II Средства од доприноса за станбену изградњу 
који се издаваја и плаћа на примања активних 
подофицира, официра и војних службеника, као и 
грађанских лица на служби у Јутословепској на-
родној армији, уплаћују се, и то: 80% на посебан 
рачун у корист Државног секретаријата за послове 
народне одбране — за станбену изградњу, а 20% у 
фонд за стамбену изградњу општина код којих се 
уплаћује допринос буџетима. 

Државни секретаријат за послове народне од-
бране и савезни Државни секретару ат за послове 
финансија донеће ближе прописе о употреби сред-
става за стамбену изградњу која се уплаћују на 
посебан рачун код Државног секретаријата за по-
слове народне одбране. 

III Даном почетка примешивања ове одлуке 
престају да важе досадашњи прописи којима је 
било одређено уплаћивање доприноса за станбену 
изградњу у републичке фондове за станбену из-
градњу ИЛИЈ је допринос био уступљен одређеним 
органима. 

IV Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а при-
мењиваће се од 1 јануара 1960 године. 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 79 
23 новембра 1'959 године 

Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине. 

Петар Стамболић, с. р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с. р 
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774. 

На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослава е и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 21 новембра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 21 новембра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА ИЗ ПРИВРЕДНИХ РЕ-

ЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

1. Из средстава привредних резерви федерације 
која се образују сходно одредби одељка 1 главе 
XXI Савезног друштвеног плана за 1969 годину, 
додељује се Југословенским железницама до 15.500 
алилиона динара без обавезе враћања. 

2. Средства из претходне тачке Генерална ди-
рекција Југословенсних железница распоред иће, 
и то: 

1) у Итавестициони фонд Заједнице Југословен-
ских железница — до 7.168 милиона динара; 

2) у фондове заједничке потрошње же лознич-
ких трансоортних предузећа ^ — до 5.247 м-илиона 
динара, од чега за друштвени стандард — 1.500 
милиона динара; 

3) за исплату личног дохотка изнад личног до-
хотка по тарифним ставовима особља ж е л е з н и ч к а 
транспортних предузећа, као и за награде особља 
дирекција и Генералне дирекције Југословенских 
железница — до 3.085 милиона динара. 

3. Овлашћује се Савезно извршно веће да од-
реди начин и услове коришћења средстава наме-
њених за друштвени стандард и исплату личних 
доходака, под 2 и 3 претходне тачке ове одлуке. 

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

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 90 

23 новембра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с. р. 

775. 
На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослава је и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 21 новембра 1969 године и на седници 
Већа произвођача од 21 новембра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОПШТЕГ НИВОА ТАРИФА ЗА ПРЕ-
ВОЗ РОБЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ЖЕЛЕЗНИ-

ЦАМА 
1. Општи ниво тарифа за превоз робе у уну-

трашњем саобраћају на пругама Југословеноких 
железница повишава се за 15%. 

2. Генерална дирекција Јутослов епских желе-
зница прописаће у границама општег нивоа пови-
шеног на основу претходне тачке, нове тарифе за 
превео робе сходно одредби члана 4 став 4 тачка 1 

под а) Закона о превозу на железницама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 46/57 и 48/59). 

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

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 89 

23 новембра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с. р, 

776. 
На основу члана 86 став 2 Закона о финанси-

рању стамбене изградње („Службени лист Ф Н Р Ј ^ 
бр. 47/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ 

СТАНАРИНЕ 

Члан 1 
Повећање нето износа личних доходака и пове-

ћање плата и других примања из редовног радног 
односа које је настало услед укидања доприноса за 
станбену изградњу, као и повећање пензија, инва-
лиднина инвалида рада и новчане накнаде лицима 
која се привремено налазе ван радног односа, 
исплаћује се корисницима заједно са овим прима-
њима као накнада због повећања станарине. 

Члан 2 
Изузетно, непосредна исплата накнаде из прет-

ходног члана одлаже се за време од две године, ра-
чунајући од дана почетка примењивана ове уредбе: 

1) лицима која станују у становима који су у 
власништву или сувласништву њиховом или члана 
њихове уже породице; 

2) лицима у радном односу која имају преби-
ва л иште ван места запослења, ако за време трајања 
радног односа станују у месту запослења у стану у 
коме немају својство носиоца станарског права, а 
ван тог времена станују у пребивалишту у стану 
који је у власништву или сувласништву њиховом 
или члана њихове уже породице. 

Као чланови уже породице у смислу ове уредбе 
сматрају се брачни друг, родитељ и деца (брачна, 
ванбрачна, усвојена и пасторчад) корисника накна-
де, као и његова унучад без родитеља коју он из-
држава. 

Члан 3 
Одредбе претходног члана н е ћ е т е примењивати 

на сувласника стана који је по уговору о коришће-
њу стана био дужан да за месец октобар 1959 године 
плати цео износ прописане станарине за коришћење 
стана који је у његовом сувласништву. 

Члан 4 
Као место запослења, у смислу ове уредбе, сма-

тра се општина на чијем се подручју налази седи-
ште односно пребивалиште исплатиоца накнаде или 
седиште пословне или погонске јединице у којој је 
корисник радш) на територији Југослав^ е. 

Које се место сматра пребивалиштем корисника 
накнаде, утврђује се по одредбама Уредбе о пријав-
љивању боравка („Службени лист ФНРЈ", бр. 39/50). 
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Члан 5 
Исплатиоци личних доходака, плата и других 

примања из редовног радног односа, као и испла-
ти оци пензија, инвалиднина инвалида рада и нов-
чане накнаде лицима која се привремено налазе ван 
радног односа, дужни су приликом исплате ових 
примања лицима из члана 2 ове уредбе обуставити 
одговарајући износ накнаде. 

Обустављени износи накнаде уплатиће се код 
банке. 

Овлашћује се савезни Државни секретари јат за 
послове финансија да пропише начин и рокове 
уплаћивања обустављених износа накнаде, начин 
евидентирања и коришћења средстава образованих 
из тих накнада, као и начин и рокове исплаћиван^ 
накнада корисницима. 

Члан 6 
Корисници накнаде могу износе, уплаћене код 

банке по одредби става 2 претходног члана, кори-
стити пре истека времена за које је њихова исплата 
одложена само: 

1) за учешће у трошковима изградње, доврше-
ња, доградње или оправке стамбене зграде односно 
стана, када се та изградња, довршење, доградња 
или оправка врши средствима зајма добивеног од 
општинског фонда за стамбену изградњу; 

2) за полагање износа претплате за стицање 
станарског права; 

3) за отплату ануитета по зајму употребљеном 
за изградњу, довршење, доградњу или оправку 
стамбене зграде односно стана; 

4) за плаћање пореза на доходак од зграда (ку-
ћерина). 

Члан 7 
Корисници накнада чија је исплата одложена 

у смислу члана 2 ове уредбе могу овим накнадама 
слободно располагао, и то: од 1 јануара 1963 године 
накнадама уплашеним у 1960 години, а од 1 јануара 
1964 године накнадама уплашеним у 1961 години. 

Члан 8 
Непосредна исплата накнаде из члана 1 ове 

уредбе врши се уз претходну писмену изјаву кори-
сника накнаде да стан у коме станује није у вла-
сништву или сувласништву његовом или члана ње-
гове уже породице, као и у ком својству користи 
стан (као носилац станарског права, члан домаћин-
ова , потстанар). 

Ако корисник накнаде, који има пребивалипше 
ван места запослења, за време трајања радног од-
носа станује у месту запослења, непосредна испла-
та накнаде врши се уз његову претходну писмену 
изјаву да у месту запослења станује у својству но-
сиоца станарског права, односно да стан у коме 
станује у пребивалшпту није у власништву или 
сувласништву његовом или члана његове уже по-
родице. 

У изјави у смислу претходних ставова кори-
сник накнаде дужан је навести у ком својству ко-
ристи стан у коме станује (као носилац станарског 
права, потстанар, члан домаћинства), да ли је у 
сродничком односу са власником или сувласником 
стана, као и податке да ли постоји уговор о кори-
шћењу стана на основу кога он користи стан, о ли-
цима између којих је тај уговор закључен и о да-
туму закључења уговора. 

Кориснику накнаде, коди станује у стану чији 
је сувласник, исплатиће се непосредно накнада са-
мо ако поднесе уговор по коме је за коришћење тог 
стана био дужан платити цео износ станарине, од-
ређене по стамбеној тарифи, за месец октобар 1959 

године, уз писмену изјаву о величини свог сувла-
сничког дела. 

Изјаве по претходним ставовима корисници 
накнаде дају под својом одшворношћу. 

Исплатила^ накнаде може, кад то сматра за 
потребно, тражити од корисника накнаде доказе о 
чињеницама наведеним у његовој изјави. 

Члан 9 
Изјаве по претходном члану дају се приликом 

прве исплате накнаде, а према стању које постоји 
на дан те исплате. 

Корисници накнаде којима се примања из чла-
на 1 исплаћују преко банке (поште) дужни су из-
јаву по претходном члану дати најкасније до 15 ја-
нуара, у противном им се непосредна исплата нак-
наде обуставља док ту изјаву не дају. 

Корисник накнаде дужан је да исплатиоцу нак-
наде пријави сваку промену која је од утицаја на 
исплату накнаде, у року рд 15 дана од дана насту-
пеле промене. 

Члан 10 
Ако накнада носиоца станарског права са нак-

надама свих корисника стана (члан 21 став 1 За-
кона о стамбеним односима) износи, према стању 
у месецу децембру 1959 године, мање од повећања 
станарине за коришћење стана, носилац станарског 
права ослобађа се за време од шест месеци, рачу-
најући од 1 јануара 1960 године, плаћања дела ста-
нарине који је једнак разлици између износа по-
већања станарине и износа накнаде коју прима но-
силац станарског права и сви корисници стана. 

Ослобођење од плаћања дела станарине по прет-
ходном ставу неће се вршити ако разлика између 
накнаде носиоца станарског права са накнадама 
свих корисника стана и повећања станарине не пре-
лази 200 динара месечно. 

Решење о ослобођењу од плаћања дела стана-
рине по ставу 1 овог члана доноси, на захтев носи-
оца станарског права, орган управе општинског на-
родног одбора надлежан за стамбене послове. 

Општински народни одбор, и то оба већа рав-
ноправно, може одлучити да се ослобођење од пла-
ћања дела станарине по ставу 1 овог члана проду-
жи до краја 1960 године. 

Члан 11 
Новчаном казном до 20.000 динара казниће се 

за прекршај корисник накнаде који у изјави из 
члана 8 ове уредбе да неистините податке о чиње-
ницама од којих зависи исплата накнаде, као и онај 
коме је противно одредбама ове уредбе накнада не-
посредно исплаћена због тога што је пропустио да 
исплатиоца накнаде извести о наступелој промени 
у погледу околности од којих зависи исплата нак-
наде. 

Члан 12 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-

носи савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија у сагласности са Секретариј атом Савезног 
извршног већа за социјалну политику и комунална 
питања и Секретариј атом Савезног извршног већа 
за општу управу. 

Члан 13 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

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

Савезно извршно веће 
Р, п. бр. 280 

24 новембра 1959 године 
Београд 

Претседник Републике, 
, Јосип Броз-Тито, с. р. 
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777. 
На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 

Савезног извршног већа и о даљем раду на при-
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ'', бр. 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 

НА ДОХОДАК 
Члан 1 

У Уредби о порезу на доходак („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/56, 16/58 и 6/59) члан 2 мења се и 
гласи: 

„Облици пореза на доходак јесу: 
1) порез на доходак од пољо-привреде; 
2) порез на доходак од зграда (кућарина); 
3) порез на доходак од самосталних занимања 

и остале имовине." 
Члан 2 

У члану 3 после става 1 додаје се нови став 2, 
који гласи: 

„Порез на доходак од зграда плаћа се на све 
приходе од зграда и делова зграда у грађанској 
својини (у даљем тексту: од зграда)." 

Досадашњи став 2 постаје став 3 и гласи: 
„Порез на доходак од самосталних занимања и 

остале имовине плаћа се на све приходе од прив-
редне делатности, самосталних занимања и остале 
имовине и имовинских права, ако ови приходи нису 
подложни порезу на доходак од пољопривреде и 
порезу на доходак од зграда." 

Досадашњи став 3 постаје став 4. 

Члан 3 
У члану 4 став 2 мења се и гласи: 
„Стопе пореза на доходак од зграда и стопе 

пореза на доходак од самосталних занимања и 
остале имовине могу бити пропорционалне и разли-
чите, према врстама извора прихода или према 
категоријама пореских обвезника." 

Члан 4 
У члану 7 став 1 мења се и гласи: 
„Порез на доходак по појединим облицима 

плаћа се посебно на приходе од пољопривреде, по-
себно на приходе од зграда, и посебно на приходе од 
самосталних занимања и остале имовине, које по-
рески обвезник оствари на територији Југославије." 

После става 3 додаје се нови став 4, који гласи: 
„Ако порески обвезник на подручју више оп-

штина остварује приходе на које се плаћа порез на 
доходак од зграда, приходи од зграда опорезују се 
код финансиског органа оне општине на чијем се 
подручју зграде налазе." 

Досадашњи ст. .4 до 6 постају ст. 5 до 7. 

Члан 5 
Члан 9 мења се и гласи: 
„Ако порески обвезник остварује приходе КОЈИ 

подлеже разним облицима пореза на доходак, пла-
тиће порез на доходак посебно по сваком облику " 

Члан 6 
После члана 33 додаје се нова глава са девет-

наест нових чланова, који гласе: 
„Па ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ОД ЗГРАДА 

1. Порески обвезник 
Члан ЗЗа 

Порески обвезник пореза на доходак од зграда 
је сопственик односно плодоуживалац зграде или 
дела зграде. 
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2. Пореска основица 
Члан 336 

Пореску основицу пореза на доходак од зграда 
чине приходи једног пореског обвезника остварени 
од зграда у току године за коју се врши разрез 
пореза. 

Члан ЗЗв 
У смислу одредаба ове уредбе зградом се сматра 

свака грађевина намењена за становање или какву 
другу трајну употребу, која доноси приходе. 

Не сматрају се зградама: поточаре које могу 
само повремено радити, лађе, воденице на лађама 
и други пловни објекти, земунице, зграде—плетаре, 
зграде—чатмаре или овима сличне примитивне згра-
де сложене од в необрађеиог камена, шатори од 
платна, кола удешена за становање, а исто тако ни 
грађевине које се подижу на кратко време и кори-
сте највише три месеца. 

Ако се објекти из претходног става издају под 
закуп или на коришћење, закупнина односно нак-
нада се опорезује порезом на доходак бд самостал-
них занимања и остале имовине. 

Члан ЗЗг 
Изузетно од одредбе члана ЗЗв став 1 ове 

уредбе, приход од зграда које се-налазе у селима 
и ван рејона градова, бања, купалишних, климат-
ских и тур?1 етичких места опорезује се ио одред-
бама ове уредбе ако те зграде испуњавају мини-
малне грађевинске услове и минималне хигијенске 
услове за становање. 

Сматра се да зграде испуњавају минималне 
грађевинске услове ако су грађене од грађевинског 
материјала као што је обрађен камен, опека, це-
мент, дрво или њихова комбинација, или су грађене 
од префабрикованих елемената и ако су грађене 
на уобичајени начин у погледу конструкције, те-
меља, дебљине зидова, кровне конструкције и др. 

Минималне грађевинске услове и минималне 
хигијенске услове зграда из претходних ставбва, 
као и поступак за утврђивање тих услова, пропи-
саће народне републике. 

Одређивање зграда које испуњавају услове из 
претходних ставова и које подлеже опорезиеању 
врши комисија коју именује општински народни 
одбор на седницама оба већа. Комисија се састоји 
од најмање пет чланова, од којих један мора бити 
народни одборник, а остали чланови именују се из 
редова стручних службеника органа управе над-
лежних за послове грађевинарства и комунално-
станбена питања, као и других одговарај ућих 
стручњака. 

Члан ЗЗд 
Приход од зграде је новчана вредност користи 

коју сопственик или плодоуживалац постиже изда-
вањем зграде на коришћење, у закуп или сопстве-
ном употребом. 

Члан ЗЗђ 
Као приход од зграде дате на коришћење или 

под закуп узима се износ станарине односно за-
купнине и вредности свих обавеза и услуга које је 
корисник односно закупац дужан вршити соп-
ствени^ . 

Ако се зграда издаје на коришћење или под 
закуп само за време сезоне (летњиковци и др.), као 
годишња станарина односно закупнина узима се 
износ станарине односно закупнине који се по-
стиже за време сезоне. 

Давање на коришћење или под закуп зграде, 
као и висина станарине или закупнине доказује се 
уговором о коришћењу односно закупу између соп-
ственика и корисника или закупца. 

Члан ЗЗе 
Као приход од зграде која није издата на кори-

шћење или под закуп, узима се вредност станарине 
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односно закупнине која би се према прописима оп-
шти,нског народног одбора донетим на основу овла-
шћења из Закона о станбеним односима могла 
постићи кад би се та зграда издала на коришћење 
или под закуп. 

Члан ЗЗж 
Ако је пријављена мања станарина односно 

закупнина од оне која се стварно постиже односно 
која би се могла постићи да је односна зграда 
издата на коришћење или под закуп, станарина 
односно закупнина ће се утврдити по члану ЗЗе 
ове уредбе. 

Члан ЗЗз 
Изузетно од одредаба претходних чланова, као 

годишњи износ станарине од зграда из члана ЗЗг 
ове уредбе сматра се, по правилу, педесети део 
вредности тих зграда умањен за 25%. 

За утврђивање вредности зграда из претходног 
става подложних порезу претходно ће се утврдити 
вредност одређеног броја типичних зграда које по-
стоје на подручју општине. 

Број и вредност типичних зграда на подручју 
општине, на предлог комисије из члана ЗЗг став 4 
ове уредбе, утврђује општински народни одбор, на 
седници оба већа, према материјалу од кога су 
зараде саграђене, квалитету тих зграда, њиховом 
унутрашњем уређењу, величини станбене површине 
и другим условима. 

Остале зграде из члана ЗЗг ове уредбе на под-
ручју општине групишу се према типичним згра-
дама тако да зграде исте или приближно исте 
вредности, са одговарајућим типичним зградама 
сачињавају посебне категорије зграда. Ово групи-
сање зтрада врши комисија из члана ЗЗг став 4 ове 
уредбе. 

Одлуком општинског народног одбора утврдиће 
се: део вредности зграда који ће служити као осно-
вица за разрез пореза, и то јединствено или према 
категоријама зграда, мерила за смањење вредности 
зграда с обзиром на њихову старост и истрошеност, 
као и износи у процентима који се признају на име 
трошкова управљања и оправки. 

Ако се зграда из претходних ставова овог члана 
издаје на коришћење или под закуп за износ већи 
од станарине односно закупнине утврђене по тим 
ставовима, као приход од зграде узима се износ 
станарине односно закупнине постигнут давањем 
зграде на коришћење или под закуп. 

За зграде из члана ЗЗг, ако се не издају на ко-
ришћење или под закуп, не подноси се годишња 
пријава за разрез пореза. 

ф Члан ЗЗи 
Општински народни одбор, на седници оба 

већа, може одлучити да се, уместо по одредбама 
чл. ЗЗг и ЗЗз, станарина односно закупнина зграда 
у селима и ван рејона градова, бања, купалишних, 
климатских и туристичких места утврђује на на-
чин одређен за зграде у градовима, ако зграде у 
селима по начину изградње и унутрашњем уређењу 
одговарају зградама у градовима. 

Члан ЗЗј 
Вредност станарине односно закупна вредност 

зграда које се из об јективна разлога не могу изда-
вати на коришћење или под закуп, или су услед 
елементарних непогода постале неупотребљиве, или 
се из ма којих других разлога не могу употребља-
вати, не сматра се као приход подложан порезу и 
не уноси се у пореску основицу. 

Члан ЗЗк 
У пореску основицу не уноси се ни станарина 

односно закупнина која се ни судским путем није 
могла наплатити. 

Одредбе претходног става не примењују се 
када се зграда даје на коришћење односно под 
закуп рођацима по крвном сродству у правој ли- ' 

нији или у побочној линији до четвртог степена или 
међу рођацима по тазбини до четвртог степена. 

Ненаплативост станарине односно закупнине 
доказује се судском одлуком и мора се пријавити 
надлежном финансиском органу пре истека рока 
за подношење пореских пријава. 

Ако је судска одлука о нен а пл а ниво сти стана-
рине односно закупнине примљена по истеку рока 
за подношење пореских пријава, пријава о нена-
плативости станарине односно закупнине подноси 
се у року од 30 дана од дана пријема судске одлуке. 
Ако је ова пријава поднета благовремено пре извр-
шења разреза, разрез пореза на ненаплативу ста-
нарину односно закупнину неће се ни вршити, а 
ако је пријава поднета благовремено после разреза 
пореза, одговарајући део разрезано? пореза ће се 
отписати. 

Пријава за отпис пореза због ненаплативости 
станарине односно закупнине која је поднета не-
благовремено, неће се узимати у обзир. 

Члан ЗЗл 
Обавеза плаћања пореза на доходак од зграда 

почиње првог дана наредног месеца по издавању 
дозволе за употребу зграде односно по отпочињању 
употребе, ако се зграда почне употребљавати пре 
издате дозволе. 

Ако су приходи од зграде били ослобођени од 
пореза на доходак, обавеза плаћања пореза почиње 
од првог дана4 наредног месеца по престанку осло-: 
бођења. 

Обавеза плаћања пореза на доходак од зграда 
престаје првог дана наредног месеца по престанку 
употребе зграде услед оштећења, или ако је из ма 
којих других разлога зграда постала неупотре-
бљива, или су наступили услови за пореско осло-
бођење. 

Члан ЗЗљ 
Не урачунавају се у приходе од зграде и осло-

бођавају се од пореза на доходак од зграда: 
1) део станарине за трошкове управљања и 

оправки; 
2) закупца вредност зграда страних држава у 

којима су смештена њихова дипломатска и конзу-
ларна претставништва, под условом реципроцитета; 

3) закупна вредност цркава, манастира и дру-
гих зграда које припадају цркви, ако се непосредно 
употребљава ју као богомоље или у друге верске 
сврхе; 

4) износ станарине зграда у селима и ван ре-
јона градова, бања, купалишних, климатских и ту-
р и с т и ч к а места, а које не испуњавају минималне 
грађевинске и хигијенске услове по члану ЗЗг ове 
уредбе, као и закупца вредност економских зграда 
ползопривредних домаћинстава, које служе за сме-
штај стоке, пољопривредног алата и пољопривред-
них производа. Ово ослобођење не односи се на 
зграде издате под закуп. 

Ради примене одредаба претходног става, срески 
народни одбор на седницама оба већа одређује гра-
нице рејона градова, бања, купалишта, климатских 
и туристичких места. 

Ослобођење по овом члану престаје ако се 
зграда у целини или делимично изда на коришћење 
или под закуп или се више не употребљава, или 
се не употребљава за сврху због које је зграда 
уживала пореско ослобођење. 

Престанак услов-а за пореско ослобођење по 
овом члану порески обвезник дужан је пријавити 
надлежном финансиском органу у року од 30 дана 
од дана настале промене. 

Члан ЗЗм 
Не урачунавају се у приходе од зграда и при-

времено се ослобођавају од пореза на доходак од 
зграда станарина односно закупца вредност ново-

\ 
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подигнутих станбених зграда за 25 галина, рачу-
најући од првог дана наредног месеца после по-
четка употребе зграде. Ово ослобођење важи и за 
станарину односно закупцу вредност после рата 
довршених односно оправљених станбених зграда 
које су за време рата биле оштећене за преко 50°/о. 
Ово ослобођење односно олакшица даје се само за 
оне зграде које су подигнуте односно справљене 
на основу одобрења надлежног органа. 

Право на привремено ослобођење из претход-
ног става остварује се посебном претставком, која 

' се подноси надлежном финансиском органу у року 
од 30 дана од дана почетка употребе зграде. Ако 
се претставка за ово ослобођење поднесе после 
одређеног рока, ослобођење ће се рачунати од првог 
дана наредног месеца после подношења претставке, 
а за протекло време скраћује се трајање ослобо-
ђења. 

Ако порески обвезник остварује приходе од 
зграде у износу већем од износа прихода од ста-
нарине односно закупнине одређене тарифом, осло-
бођење од пореза по претходним ставовима се неће 
вршити. 

Члан ЗЗн 
Од бруто прихода од појединих зграда одбијају 

се трошкови управљања и оправки. 
Трошкови управљања и оправки зграда при-

знају се у износима прописаним за зграде у дру-
штвеној својини. 

Од прихода од зграда из члана ЗЗг ове уредбе 
трошкови управљања и оправки одбиће се у износу 
који одреди општински народни одбор у одлуци 
коју ће донети у смислу члана ЗЗз став 5 ове уредбе. 

Члан ЗЗњ 
Носилац станарског права односно закупац 

зграде дужан је у пореској пријави власника пот-
врдити својим потписом износ станарине односно 
закупнине који плаћа и на захтев финансиског 
органа пружити податке потребне за утврђивање 
износа станарине односно закупнине. 

Члан ЗЗо 
Приликом преноса својине на згради, државни 

органи који потврђују пренос дужни су о томе 
известити финансиски орган народног одбора оп-
штине на чијем се подручју налази зграда. 

Исто тако, државни органи који издају дозволе 
за грађење или употребу нових зграда' дужни су 
о издатим дозволама известити финансиски орган 
општинског народног одбора на чијем се подручју 
врши грађење односно употреба зграде. 

Члан ЗЗп 
О свим грађевинским објектима који се сма-

трају зградама у смислу ове уредбе, изузимајући 
зграде трајно ослобођене од пореза, финансиски 
орган општинског народног одбора води посебан 
катастар зграда. 

3. Разрез пореза на доходак од зграда 
Члан ЗЗр 

Порез на доходак од зграда разрезује се сагла-
сно одредбама члана 64 тачка а), члана 65 тачка 2, 
чл. 67 и 68 ст. 1 и 2, чл. 70 до 74, 76, 78, 88 и 89 
ове уредбе, а сходно и другим њеним одредбама 
које се односе на разрез пореза на доходак. 

Пореску основицу утврђује и врши разрез по-
реза на доходак од зграда финансиски орган оп-
штинског народног одбора за сваку годину унапред 
и то најдоцније до 31 марта године за коју се врши 
разрез." 

Члан 7 
У члану 36 став 2, после речи „личног рада" 

бришу се запета и речи: „свака зграда". 

Члан 8 
Чл. 47 до 60, као и наслов изнад члана 47, 

бришу се. У наслову изнад члана 61 уместо ,,е/' 
ставља се „бу. 

Члан 9 
У члану 164 после става 2 додаје се нови став 

З, који гласи: 
„Изузетно од одредбе претходног става, ослобо-

ђење од пореза на доходак од зграда у трајању 
одређеном у члану ЗЗм ове уредбе признаје се за 
све зграде подигнуте, довршене или справљене 
после рата." 

Досадашњи став 3 постаје став 4. 

Члан 10 
После члана 165 додаје се нови члан 165а, који 

гласи: 
„Разрез пореза на доходак од зграда за 1960 

годину извршиће се до јуна 1960 године." 

Члан 11 
У свим одредбама Уредбе о порезу на доходак 

уместо речи: „порез на доходак од самосталних за-
нимања и имовине" стављају се речи: „порез на 
доходак од самосталних занимања и остале имо-
вине". 

Члан 12 
Овлашћује се Секретару ат Савезног извршног 

већа за законодавство и организацију да изда пре-
чишћен текст Уредбе о порезу на доходак. 

Члан 13 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а примењи-
вана се од 1 јануара 1960 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п, бр. 297 
24 новембра 1959 године 

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

778. 

На основу чл. 23 и 26 Закона о ратним војним 
инвалидима („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/57, 44/5в, 
42/59 и 48/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
" О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ИНВАЛИДСКОМ 

ДОДАТКУ 

Члан 1 
У Уредби о инвалидском додатку („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 43/59) у члану 4 износи инвалидска 
додатка мењају се и износе, и то: 

1) у тачки 1 уместо: „8.500" — „10.300", 
2) у тачки 2 уместо: „6.500" — „8.300", 
3) у тачки 3 уместо: „4.500" — „5.200". 

Члан 2 
У члану 5 износи инвалидског додатка мењају 

се и износе, и то: 
1) у тачни 1 уместо: „6.500" — „8.300", 
2) у тачки 2'уместо: „5.500" — „6.800", 
3) у тачки 3 уместо: „4.500" — „5.200". 
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Члан 2 
У члану 36 став 2 скала износа додатка на децу 

у I групи мења се и гласи: 
„3.240 

6.310 
8.960 

11.190 
12.920 
1.730" 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

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

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 281 
24 новембра 1959 године 

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

Р. п, бр. 282 
24 новембра 1959 године 

Београд 

780. 

Р. п. бр. 283 
24 новембра 1959 године 

Београд 

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

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

Члан 3 
У члану 7 износи нива лидског додатка мењају 

се и износе, и то: 
1) у тачки 1 уместо: „7.500" — „9.300", 
2) у тачки 2 уместо: „5.500" — „6.800", 
3) у тачки 3 уместо: „4.000" — „4.700", 
4) у тачки 4 уместо: „2.900" — „3.300", 
5) у тачки 5 уместо: „1.800" — „2.000", 
6) у тачки 6 уместо: „1.200" — „1.400", 

Члан 4 
Износ за који се повећава инвалидски додатак 

из чл. 1, 2 и 3 ове уредбе даје се као накнада за 
повећање станарине по посебним прописима. 

Члан 5 
Повећање плате, пензије, инвалиднине, додатка 

на децу и инвалидског додатка које се даје као 
накнада за повећање станарине по посебним про-
писима, неће се узимати у обзир при одређивању 
права на додатке предвиђене у Уредби о инвалид-
ском додатку. 

Члан 6 
Исплату инвалидско^ додатка по овој - уредби 

уживаоцима инвалид скот додатка врши орган 
управе среског народног одбора надлежан за по-
слове 001цијалне заштите, по службеној дужности, 
без доношења формалног решења. Формално реше-
ње се издаје само на захтев уживаоца, ради кори-
шћења права жалбе. 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу осмог ^дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив а-
ће се од 1 јануара 1960 године. 1 

Савезно извршно веће 

779. 
На основу члана М Закона о социјалном осигу-

рању радника и службеника и њихових породица 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 10/50), Савезно извр-
шно веће доноси 

У Р гс лг в У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ДОДАТКУ НА ДЕЦУ 

Члан 1 
У Уредби о додатку на децу („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 36/55, 1/56, 26/56, 39/58 и 2/59) у члану 34 
став 4 мења се и гласи: 

„Ради одређивања висине додатка корисници 
који имају порезу подложне приходе разврставају 
се по одредбама ове уредбе (члан 35) према врсти 
и висини пореског цензуса који отпада на члана 
домаћинства и одговарајуће цензусне групе, и то: 

1) корисници који имају доходак од пољопри-
вреде разврставају се у три групе, и то у групе А, 
Б и Ц ; 

2) корисници који, осим прихода по основу рад-
ног односа, имају друге порезу подложне приходе 
(од зграда, самосталне привредне делатности, од 
земљишта узетог у закуп или у наполицу), развр-
ставају се у пет група, и то I, II, III, IV и V групу." 

На основу члана 4^9, у вези са чланом 417 тач-
ка 5 Закона о радним односима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/57, 26/5в и 1/59), Савезно извршно 
веће доноси 

У Р Е Д Б У 
0 ИЗМЕНИ ЧЛАНА 6 УРЕДБЕ О МАТЕРИЈАЛНОМ 
ОБЕЗБЕЂЕЊУ И ДРУГИМ ПРАВИМА РАДНИКА 
И СЛУЖБЕНИКА КОЈИ СЕ ПРИВРЕМЕНО НАЛА-

ЗЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА 
Члан 1 

У Уредби о материјалном обезбеђењу и другим 
правима радника и службеника који се привремено 
налазе ван радног односа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 16/52, 39/52, 1/56 и 46/58) у члану 6 последњи став 
мења се и гласи: 

„Радницима и службеишцима којима је пре-
стао радни однос пре 1 јануара 1960 године, а који 
имају право на новчану накнаду, нето износ новча-
не накнаде која им припада по одредбама ст. 1 и 2 
овог члана повећава се за 6,5% с тим да се радни-
цима и службеницима којима је радни однос пре-
стао пре 1 октобра 1958 године нето износ новчане 
накнаде коју су примали пре 1 октобра 1958 године 
претходно повећава за 8%." 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењив аћ е се од 
1 јануара 1960 године. ч 

Савезно извршно веће 

781. 
На основу члана 79 став 1 тачка 1, у вези са 

чланом 9 став 1 алинеја 3 Уставног закона и члана 
11 и 30 Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ПОДИЗАЊУ ПОСЛАНСТВА ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ НА КУБИ 

НА СТЕПЕН АМБАСАДЕ И О ОТВАРАЊУ 
АМБАСАДЕ У ХАВАНИ 

1. Посланство Федеративне Народно Републике 
Југославије на Куби подиже се на степен амбасаде 
са даном 22 октобра 1959 године. 
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2. Отвара се Амбасада Федеративне Народне 
Републике Југославије у Хавани. 

3. Државни секретар за иностране послове 
предузеће мере потребне за извршење ове одлуке. 

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

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 286 

24 новембра 1959 године 
Београд 

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

782. 
На основу члана 79 став 1 тачка 1, у вези са 

чланом 9 став 1 алинеја 3 Уставног закона и чл. 
11 и 30 Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ ПОСЛАНСТВА ФЕДЕРАТИВНЕ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
У БОЛИВИЈИ 

1. Отвара се посланство Федеративне Народне 
Републике Југославије у Боливији. 

2. Државни секретар за иностране послове 
предузеће мере потребне за извршење ове одлуке. 

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

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 285 

24 новембра 1959 године 
Београд 

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

783. 

На основу члана 69 Закона о јавним службе-
ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 
и 1/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ НОВОГОДИШЊИХ НАГРАДА 
СЛУЖБЕНИЦИМА И РАДНИЦИМА САВЕЗНИХ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА И УСТАНОВА КОЈЕ ВРШЕ 

ЈАВНУ СЛУЖБУ 
1. Службеницима и радницима који су у стал-

ном радном односу са савезним државним органима 
и установа-ма, као и службеницима и радницима 
организација и установа са сам ост ал ним финанси-
рањем према којима савезни органи врше права 
оснивача, а на које се примењују одредбе Закона 
о јавним службеницима, исплатиће се за 1969 го-
дину на име новогодишње награде 50% од месечне 
нето плате. 

2. Хонорарних службеницима органа, установа 
и организација из претходне тачке припада ново-
годишња награда ак,о је хонорарна 'служба њихово 
редовно и главно занимање и ако су запослени са 
пуним редовним радним временом. 

3. Исплата новогодишње награде извршиће се 
службеницима и радницима који су се на дан 24 
новембра 1959 године затекли у радном односу са 
наведеним органима, установама и организацијама. 

4. Под платом, у смислу ове одлуке, подразу-
мева се основна и положај на плата и посебни до-
датак. 

5. Исплата награда извршиће се у . месецу 
децембру 1959 године. 

6. Допринос за социјално осигурање и допринос 
за станбену изградњу неће се обрачунава^ и 
плаћати на награде исплаћене по овој одлуци. 

7. Исплата новогодишње награде службени-
цима савезних органа и установа извршиће се на 
терет средстава Савезног буџета за 1959 годину, 
а службеницима и радницима организација и уста-
нова са саморалним финансирањем из тачке 1 
ове одлуке, из средстава намењених за личне 
расходе односно из средстава фондова за награ-
ђиван^ радника и службеника. 

8. Извршна већа народних република и ауто-
номних јединица и 'срески и општински народни 
одбори могу одлучити да се на терет расхода њи-
хових буџета службеницима и радницима одгова-
рај ућих органа и установа, као и службеницима 
и радницима организација и установа са самостал-
ним финансирањем на које се примењују одредбе 
Закона о јавним службеницима, исплати нового-
дишња натрада под условима и до висине који су 
предвиђени овом одлуком. 

9. Овлашћује се савезни Државни секретари јат 
за послове финансија да донесе упутство о утвр-
ђивању основица и обрачунавају доприноса бу-
џетима из личног дохотка на награде по' овој 
одлуци,' с тим да може одредити плаћање тог до-
приноса у паушалном износу. Овај Секретари јат 
се овлашћује да може издавати и друга упутства 
за спровођење ове одлуке. 

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

Р. п. бр. 288 
ТА новембра 1959 године 

Београд , 
Савезно извршно веће 

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

784. 

На основу члана 11 став 2 Закона о електро-
привредним организацијама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 2/58 и 1/59), Савезно извршно ћеће 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВАН. 
РЕДНИМ МЕРАМА ЗА ШТЕДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ У НОВЕМБРУ И ДЕЦЕМБРУ 1959 
ГОДИНЕ 

1. У Одлуци о ванредним мерама за штедњу 
електричне енергије у новембру и децембру 1959 
године („Службени лист ФНРЈ", бр. 44/59) у тачки 
3 додају се два нова става, који гласе: 

„Одредба претходног става односиће се само 
на потрошњу електричне енергије дању, а не и 
ноћу, дао домаћинство има двотарифно бројило 
(за дан и за ноћ). 

Ако зграда нема других уређаја за загревање 
просторија осим електричних уређаја, а уграђи-
вање других уређаја за загревање изискивало би 
несразмерно велике трошкове, електро-привредна 
заједница може, на захтев кућног савета такве 
зграде, донети решење којим укупну количину 
електричне енергије одређену по ставу 1 ове тачке, 
коју домаћинство плаћа по важећој тарифи, по-
већава до потребног износа." 

2. У тачдш 5 стас 1 лечи: „30 динара" замењују 
се речима: „ЈО дт^гг-г" 

3. После тачке 8 додаје се нова тачка 8а, која 
гласи: 
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„8а. Ближе прописе за примену ове одлуке 
доносиће, по потреби, Секретари јат Савезног извр-
шног већа за индустрију." 

4. Обрачунавање електричне енергије по новој 
цени из тачке 2 ове одлуке вршиће се за електрич-
ну енергију утрошену после првог читања бројила 
у новембру 1959 године (тачка 5 став 2 Одлуке о 
ванредним мерама за штедњу електричне енергије 
у новембру и децембру 1959 године). 

5. Ова одлука примењиваће се од дана ступања 
на снагу Одлуке о ванредним мерама за штедњу 
електричне енергије у новембру и децембру 1959 
године. 

Р. п, бр. 289 
24 новембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

785. 

На основу члана 6 Уредбе о порезу на доходак 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/56, 16/68, 6/59 и 
48/59), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О СТОПИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ОД ЗГРАДА 

1. Порез на доходак од зграда плаћа се по сто-
пи од 50%. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ", а при-
мењиваће се од 1 јануара 1960 године. 

Р. п, бр. 284 
24 новембра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпр етседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

786. 

На основу члана 17 став 1 Закона о Савезном 
буџету за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бјр. 
1/59), Савезно извршно веће доноаи 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ РЕГРЕСА ПРИ УВОЗУ СИРОВЕ 
КРУПНЕ КОЖЕ У 1959 ГОДИНИ 

1. СПОЈБнотртовинским предузећима која се баве 
увозом сирове крупне коже и којима је Одлуком 
о одобравању краткорочним бескаматних кредита 
за увоз крупне сирове коже у 1959 години („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 31/59) одобрен бескаматни 
кредит, одобрава се регрес за увезене и фабрикама 
кожа испоручене количине сирове крупне коже у 
1959 години. 

2. Регрес се одобрава у висини разлике између 
просечних односно паритетних набавних фоб цена 
сирових крупних кожа у 1958 години и стварних 
набавних фоб цена у 1959 години. 

Разлика из претходног става обрачунава се упо-
ређењем цена за коже исте врсте, квалитета и лот-
рек ла. 

Просечне и паритетне цене сирових крупних 
кожа ^з 1958 године утврђује савезни Државни се-
кретаријат за послове робног промета. 

Просечне и паритетне цене сирових крупних 
кожа у 1959 години не могу бити веће од фоб цена 
сирове крупне коже исте врсте, квалитетна и по-
рекла које су на дан куповине важиле на оном 
иностраном тржишту где је кожа купљена. Цене 
из 1959 године оверава Савезна спољнотрговинска 
комора. 

3. Поред разлике у цени из тачке 2 ове одлуке 
регресом се накнађује и камата за кредите које су 
снољнотрговинека предузећа употребила за набавку 
коже за коју се одобрава регрес. Камата се накна-
ђује на онај део кредита који одговара износу 
одобреног регреса, а за период уговорен са банком 
за враћање кредита. 

4. Опољнотрговинска предузећа могу примљени 
регрес употребити искључиво за враћање одобреног 
кредита за увоз сирове крупне коже у 1959 години. 

5. Исплата регреса врши се на терет средстава 
одобрених Одлуком о додељивању средстава из 
привредних резерви федерације Савезном буџету 
за 1959 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 43/59) 
и не може прећи износ од 1.600 милиона динара. 

6. Савезни Државни секретару ат за послове 
финансија, у сагласности са савезним Државним 
секретар^ атом за послове робног промета, донеће 
ближе прописе за спровођење ове одлуке. 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиване 
се од 30 новембра 1959 године. 

Р. п. бр. 224 
24 јула 1959 године 

Београд 
у Савезно извршно веће 

Замењује Секретар^, Потпретседник, 
Мома Марковић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

787. 

На основу члана 3 ст. 3 и 4 Уредбе о кратко-
рочним кредитима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
31/56 и 45/59), савезни Државни секретари јат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ПРОЦЕНТА ОД ИЗ-
НОСА УЛОГА НА ШТЕДЊУ И МАТЕМАТИЧКИХ 
ПРЕМИСКИХ РЕЗЕРВИ ОСИГУРАЊА ЖИВОТА 
КОЈИ СЕ МОЖЕ УПОТРЕБЉАВАТИ ЗА ДАВАЊЕ 

ОДРЕЂЕНИХ ЗАЈМОВА 

1. Банке и штедионице могу до 20% од износа 
непосредно прикупљених улога на штедњу и из-
носа математичких премиски^ резерви осигурања 
живота код Државног осигуравајућег завода — упо-
требљавати за давање зајмова за сврхе утврђене 
овом наредбом. 

2. Средства из тачке 1 ове наредбе могу се 
употребљавати за давање зајмова за следеће сврхе: 

1) за изградњу школа за ученике редовног уз-
раста; 

2) за стан бену изградњу; 
3) за комуналну изградњу; 
4) за оправке стамбених зграда; 
5) за подизање и оправке пољопривредних 

објеката; 
6) за извођење мањих радова по захтеву органа 

санитарне и других инспекција или ради отклања-
ња кварова насталих услед више силе; 

7) за набавке и адаптације основних средстава 
које се врше у циљу ослоаобљавања задружних 
пословних савеза и земљорадничким задруга за 
откупну делатност; 

8) за учешће задружних организација у тро-
шковима инвестиција које се финансирају из дру-
штвених инвестиционих фондова 
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Зајмови за сврхе наведене под 1 у претходном 
ставу ове тачке моду се одјобравати оа роком вра-
ћања до 25 година, за сврхе наведене под 2 — до 10 
година, а за остале сврхе — до 5 година. 

Ако се настава у школама за ученике редовног 
узраста на подручју општине или среза на коме 
послује банка или штедионица врши у три или 
више смена, онда се средства из тачке 1 ове наред-
бе могу употребљавати само за давана зајмова за 
изградњу школа за ученике редовног узраста 

3. Банке и штедионице које су до дана ступа-
ња на снагу ове наредбе одобриле зајмове из сред-
става улога на штедњу у проценту већем него што 
је предвиђено у тачки 1 ове наредбе, могу одо-
бравати нове зајмове тек кад из отплата положе-
них по тим зајмовима и повећањем укупног износа 
улога на штедњу и износа математичких преми-
еких резерви осигурања живота сведу укупан износ 
датих зајмова на висину утврђену овом наредбом. 

4. Ступањем на снагу ове наредбе престао е да 
важи Наредба о висини средстава од улкхга на 
штедњу која се могу употребљавати за дугорочно 
кредитирање („Службени лист ФНРЈ", бр. 48/56). 

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

Бр. 08-19720/2 
20 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансира, 
Никола Минчев, е. р. 

788. 

На основу члана 16 Уредбе о краткорочним 
кредитима („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56 и 
45/59), у вези са чланом 2 одељак I под а) тачка 
48 Уредбе о преношењу послова у надлежност са-
везних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/69) и тачке I под 1 под 
а) Одлуке о утврђивању надлежности савезног 
државног секретара за послове финансија за до-
ношење прописа о стопама камате на краткорочне 
кредите и стопама камате на средства уложена 
код банке („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/67 и 16/58), 
савезни Државни секретари^ ат за послове финан-
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О СТОПИ КАМАТЕ НА 
КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ОДОБРЕНЕ ПРОИЗ-

ВОЂАЧИ!^ ГРЕЖА И ПРОИЗВОЂАЧИМА 
СВИЛЕНОГ ПРЕДИВА 

1. У Наредби о стопи камате на краткорочне 
кредите одобрене произвођачима грежа и цроизво-
ђачима свиленог предива („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 26/59) у тачки 1 став 1 мења се и гласи: 

„На кредите које банке одобре производачима 
грежа (филандама) и задружним пословним саве-
зима за откуп домаћих сирових кокона и за залихе 
домаћег грежа, као и произдођачима свиленог 
предива (фабрикама свиле) за откуп грежа од про-
извођача грежа и задружних пословних савеза, 
стопа по којој се обрачунава камата не може бити 
већа од 2% годишње." 

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

Бр. 08-25168/1 
24 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р, 

789. 

На основу члана 16 Уредбе о краткорочним 
кредитима („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56 ж 
45/59), у вези са чланом 2 одељак I под а) тачка 48 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичка органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59) и тачке I под 1 под а) 
Одлуке о утврђивању надлежности савезног др-
жавног секретара за послове финансија за доно-
шење прописа о стопама камате на краткорочне 
кредите и стопама камате на средства уложена 
код банке („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/57 и 15/58), 
савезни Државни секретари јат за послове финан-
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О МАКСИМАЛНОЈ СТОПИ 
КАМАТЕ НА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ЗА-
ЛИХЕ КУДЕЉНЕ СТАБЉИКЕ И КУДЕЉНОГ 

ВЛАКНА 

1. У Наредби о максималној стопи камате на 
краткорочне кредите за залихе кудељне стабљике 
и кудељног влакна („Службени лист ФНРЈ", бр. 
52/58) у тачки 1 речи: „до краја 1959 године" за-
мењују се речима: „до краја 1960 године". 

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

Бр. 08-22199/1 
24 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р. 

7Ж 

На основу члана 70 став 1 тачка 3 Уредбе о 
трговинско? делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58, 16/58 и 31/59) и члана 3 под а) 
тачка 3 алинеја 3 Уредбе о преношењу послова у 
надлежност савезних и републичких органа управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), савезни 
Државни секретару ат за послове робног промета 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
0 ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ СТАВЉАЊА 

У ПРОМЕТ МАРМЕЛАДЕ У АМБАЛАЖИ 
ОД ЛИМА 

1. У Наредби о забрани стављања у промет мар-
меладе у амбалажи од лима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 11/59) у тачки 1 додаје се нови став З, 
који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 1 ове тачке, прив-
редне организације које се баве производњом мар-
меладе могу до 30 јуна 1960 године стављати у 
промет мармеладу паковану у амбалажи од елек-
тролитског белог лима." 

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

Бр. 5478/1 
19 новембра 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 
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791. 

На основу члана 108а став 3 Закона о с т а м е -
ним односима („Службени лист ФНРЈ", бо. 16/59 и 
47/59), у сагласности са савезним Државним секре-
т а р ^ атом за послове финансија, Секретари јат Са-
везног извршног већа за социјалну политику и 
комунална питања прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ СТАНА 

Члан 1 
Вредност стана утврђује се по одредбама овог 

правилника за станове који су завршени до 1 ја-
нуара 1960 године. 

Као завршен стан, у смислу претходног става, 
сматра се стан који је грађевински оспособљен за 
становање. 

Вредност стана утврђује се за стан као грађе-
винску целину, без обзира на број домаћинстава 
који га користи. 

Члан 2 
Вредност стана утврђује се за један квадратни 

метар корисне станбене површине валоризацијом 
по методу бодовања, према табелама за утврђивање 
вредности стана и објашњењима тих табела који 
су отштампани уз овај правилник и чине његов 
саставни део. 

Општински народни одбор на седницама оба 
већа може одлучити да се вредност стана утврђује 
проценом, узимајући у обзир трошкове изградње 
према текућим ценама, д о т р а ј а л о г зграде односно 
стана, положај стана у згради и његов квалитет, 
као и друге елементе који утичу на практичну 
употребљивост стана. 

Члан 3 
Износ вредности стана израчунава се мно-

жењем броја квадратних метара корисне станбене 
површине (члан ИО Закона о станбеним односима) 
збиром бодова који томе стану одговарају и вало-
ризационом вредношћу једног бода 

Као корисна стамбена површина, у смислу 
претходног става, сматра се површина између зи-
дова, укључујући и површину под уграђеним на-
мештајем 

Члан 4 
Валоризациона в,редност једног бода износи од 

420 до 460 динара. 
Општи,нски народни одбор на седницама оба 

већа утврђује износ валоризационе вредности јед-
ног бода у границама из претходног отава према 
просечним трошковима изградње и коришћења 
станова на свом подручју. 

Члан 5 
Валоризацију стана по методу бодовања врши 

орган управе општинског народног одбора надле-
жан за ста,нбене послове. 

Носилац станарског права, кућни савет и дава-
лац стана на коришћење односно сопственик стана 
у грађанској својини морају бити благовремено 
обавештени о дану и часу вршења валоризације 
стана. 

О извршеној валоризацији стана саставља се 
записник према обрасцу који је отштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Носилац станарског права, претставник кућног 
саЕста и претставник даваоца стана на коришћење 
од посно сопственик стана у грађанској својини 
имају право ставити примедбе на извршену вало-
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ризацију непосредно на записник или у року од 8 
дана од дана извршења валоризације. 

Оригинални примерак записника о валориза-
цији задржава орган из става 1 овог члана. 

Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 01-1236/1 
24 новембра 1959 године 

Београд 
Секретар 

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

Прилог 1 
(члан 2 став 1 Правилника 
о утврђивању вредности 
стана) 

ТАБЕЛЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ СТАНА 
А. Табела елемената стана за које се утврђују 

позитивни бодови 
Број 

бодова 
1 — Материјал и конструкција 

а) страћаре 20 
б) куће од слабог материјала 25 
в) куће од мешовитог материјала (слаб 

и тврд материјал) 35 
г) зграде од тврдог материјала 46 
д) изузетно квалитетне зграде 50 

2 — Подрум или шупа 
а) нема подрума ни шупу 0 
б) шупа у дворишту (слабија) 1 
в) подрум у згради величине до 5 мЈ 2 
г) подрум у згради величине преко 

5 до 10 м2 4 
д) подрум у згради величине преко 10 м2 5 
ђ) соли-дно грађене шупе у дворишту 

бодују се као подруми у згради, оа 
умањењем за по 1 бод 

3 — Перионица рубља 
а) нема перионице 0 
б) перионица ван зграде 1 
в) перионица у згради 2 
г) механизоваета перионица у згради или 

ван зграде 3 

4 — С утичница рубл^а 
а) нема оушионице 0 
б) сушионица у згради 1 
в) механиооваеа сушионица у згради 

или ван зграде 2 

5 — Заједничке просторије у подруму или 
дворишту 
а) нема зајетничких просторија у под-

руму или дворишту 0 
б) има заједничких просторија у подру-

му или дворишту 1 

6 — Заједничке просторије у приземљу или 
ва спрату 
а) заједничке просторије у приземљу 

или на спрату до 10 м2 0 
б) заједничке просторије у приземљу 

или на спрату преко 10 до 30 м2 1 
в) заједничке простори-је у приземљу 

или на спрату преко 30 м2 2 
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Број 
бодова 

7 — Балкони, терасе, лођије 
а) балкон 1 
б) тераса 2 
в) дођи ја , 4 

8 — Висина собе 
а) до 2,20 м 0 
б) преко 2,20 до 2,40 м 1 
в) преко 2,40 до 3,20 м 2 
г) изнад 3,20 м 1 

9 — Врата 
а) слаб квалитет 2 
б) осредњи квалитет 3 
в) добар квалитет 4 
г) врло добар квалитет 5 

10 — Прозори 
а) слаб квалитет 2 
б) осредњи квалитет 5 
в) добар квалитет 6 
г) врло добар квалитет 8 
д) луксузни прозори 10 

11 — Обрада зидова 
а) неомалтерисани зидови 0 
б) лоше омалтерисани зидови 1 
в) добро омалтерисани зидови 2 
г) глетовати (гипсирани) зидови 3 

12 — Обрада зидова у кухињи и купатилу 
ч) масна боја у кухињи и купатилу до 

20 м2 0 
б) масна боја у кухињи и купатилу 

преко 20 м2 1 
13 — Подови у собама 

а) земља 0 
б) опека или бетон 1 
в) обичан дашчани 2 
г) бољи дашчани (бродарени под) 3 
д) паркет букад, храстов, ксилолит или 

пластичне масе 5 
14 — Подови у кухињи и купатилу 

а) земља 0 
б) опека, бетон или обичан дашчани 1 
в) бољи дашчани (бродарски под) или 

терано 2 
г) керамичке плочице, нсилолит, лино-

леум или пластичне масе 3 
15 — Плинске инсталације у стану 

а) нема плинских инсталација 0 
б) има плинских инсталација 2 

16 — Теретна дизалица и канал за смеће 
а) нема теретне дизалице ни канала за 

смеће 0 
б) канал за смеће 1 
в) теретна дизалица ' 2 

17 — Уређаји за загревање стана 
а) нема пећи 0 
б) зидане или гвоздене пећи 1 
в) каљеве пећи 2 
г) етажно грејање 8 
д) централно грејање 10 

18 — Електричне инсталације 
а) нема електричних инсталација 0 
б) инсталације за делимично осветљење 2 
в) инсталације за потпуно исветљење 4 
г) инсталације за потпуно осветљење и 

термичка инсталација 6 
10 — Особна дизалица 

а) нема особне дизалице 0 
б) има особне дизалице 6 
в) станови у сутерену и у приземљу не 

добијају предвиђене бодове за особ-

Број 
бодова 

ну дизалицу, сем ако зграда има за-
једничке просторије (перионицу, су-
шионицу, просторију за чување деце 
и сл.) изнад I спрата. Тада они до-
бијају 2 

20 — Водовод 
а) нема водовода у згради 0 
б) бунар, цистерна, пумпа или чесма у 

дворишту 1 
в) има водовод у згради 2 

21 — Канализација 
а) нема канализације 0 
б) канализација у дворишту или сеп-

тичка јама (зидана нужничка јама) 1 
в) канализација у згради 2 

22 — Облагање зидова у кухињи, купатилу 
и клозету 
а) облога зидова цементним или тер ацо 

плочицама или терацом 
до 15 м2 1 
од 16—25 м2 2 
преко 25 м8 3 

б) облога керамичким плочицама, мер-
мером или пластичним масама 

до 8 м2 1 
од 9 до 15 м8 2 
од 16 до 22 м8 3 
преко 22 м2 4 

23 — Плакали у собама 
(Осим у кухињи и оставама) 
а) од меког дрвета или лесонита 

до 8 м2 1 
од 9 до 15 м2 2 
од 16 до 22 м^ 3 
преко 22 мЈ 4 

б) од менскг дрвета и шпер-плоча 
до 3 м2 1 
од 4 до 6 м2 2 
од 7 до 9 м2 3 
од 10 до 12 м1 4 
преко 12 м2 5 

в) од меког дрвета и шпер-плоча оа 
фурниром или од тврдог дрвета 

до 2 м2 1 
од 3 до 4 м2 2 
од 5 до 6 м ! 3 
од 7 до 8 м2 4 
преко 8 м2 5 

24 — Опрема кухиње 
а) уграђени намештај 

до 3 м2 1 
од 4 до 6 м2 2 
од 7 до 9 м2 3 
од 10 до 12 Л2 4 
преко 12 м2 5 

б) обична чесмена шоља или судопер 1 
в) штедњак зидани или обични ељш,ј-

лирани 2 
г) штедњак електрични или плински 5 
д) штедњак електрични или плински, 

са додатком пећи за огрев 7 
ђ) комбиновани електрични и плински 

штедњак 8 
25 — Посебни клозети 

а) клозет посебан 3 
б) клозет посебан оа умиваоника 4 
в) клозет за два или више станова 1 

26 — Купатило 
а) купатило са кадом и пећи за огрев 5 
б) купатило са кадом и бојлером 6 
в) купатило оа кадом, пећи за огрев и 

бојлером 7 
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Броз 
бодова 

г) купатило са бојлером и тушом, без 
каде 4 

д) лавабо у купатилу 1 
ђ) биде 1 
е) клозет у купатилу 1 

ж) купатило за два или више станова, 
без обзира на опрему 1 

27 — Електрични радијатори 
а) електрични радијатор за 1 комад , 2 

Б. Табела за коректуру збира бодова добивених 
по табели А 

б) делимична 

Број 
бодова 

БРОЈ бодова по табели А 

Величина о ао о о стана о о 3 о о О-,Ј ^ ОГ 

до 30 М2 — 4-4 4-6 4-8 4-10 4-12 
31—45 м2 — 4-3 4-3 - н 4- 4 4- 5 
46—60 м2 

— 4-1 + 1 4-2 4- 2 4- 3 
61—75 м2 

— —1 —1 —2 — 2 — 3 
76—100 м2 — —3 —3 —4 — 4 — 5 
преко 100 м 2 „ —4 —6 —8 —10 —12 

В. Табела елемената стана за које се утврђују 
негативни бодова 

1 — Дотрајалог стана Број 
а) страћаре бодова 

до 5 година 
старости 0 
преко 5 до 10 до 2 
преко 10 до 15 2—4 
више од 15 4—6 

б) куће од слабог материјала 
до 8 година 
старости 0 
преко 8 до 16 до 4 
преко 16 до 24 4—6 
преко 24 6—8 

в) куће од мешовитог материјала 
до 14 година 
старости 0 
преко 14 до 28 до 8 

^ преко 28 до 42 8—10 
преко 42 10—12 

г) зараде од тврдог материјала 
до 25 година 
старости 0 
преко 25 до 40 до 10 
преко 40 до 60 10—15 
преко 60 15—20 

д) изузетно квалитетне зграде 
до 25 година 
старости 0 
преко 25 до 40 до 12 

Влажност стана 
а) потпуна 

преко 40 до 60 12—18 
преко 60 18—24 

страћара 5 
кућа од слабог 
материјала 8 
кућа од мет . ма-
теријала 11 
зграда од тврдог 
материјала 17 
изузетно квали-
тетна зграда 22 

страћара 1 
кућа од слабог 
материјала 2 
кућа од мешо-
витог материјала 3 
зграда од тврдог 
материјала 4 
изузетно квали-
тетна зграда 5 

3 — Положај стана у згради 
а) стан у подруму 12 
б) стан у сутерену 6 
в) стан у мансарди 4 
г) стан у ниском приземљу и на IV 

или вишем спрату у згради без лифта 2 
д) стан на II и III спрату у згради 

без лифта 1 
4 — Топлотна изолација стана 

а) лоша топлотна изолација 2 
5 — Осунчаност стана 

а) лоша осунчаност 2 
6 — Загађење ваздуха 

а) постоји веће загађење 2 
7 — Практичност стана 

а) стан је непрактичан 
страћара 0 
кућа од слабог 
материјала 1 
кућа од мешовитог 
материјала 2 
зграда од тврдог 
материјала 3 
изузетно квалитетна 
зграда 4 

ОБЈАШЊЕЊА УЗ ТАБЕЛЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ВРЕДНОСТИ СТАНА 

Табела А 
1 — Материјал и конструкција 

а) У страћаре се убрајају куће од плетера или 
им п р ов и зов ане куће привременог каракте-
ра и мале- трајности. 

б) У куће од слабог материјала убрајају се 
куће од непечене опеке (ћерпича), канатне 
(бо ндр ук), куће од набоја и слабије дрвене 
куће. 

в) У куће од мешовитог материјала убрајају 
се куће које су грађене једним делом од 
слабог материјала (непечена опека, бон-
друк, набој, дрво и сл.), а другим делом 
од тврдог материјала (опека, камен, бетон 
и сл.), као и куће од опеке и камена зи-
дане блатом и са међуспратна дрвеном 
конструкцијом или куће од опеке дебљине 
зида до 25 см. У ову групу спадају и куће 
од тзв. танких монтажних елемената, сла-
бије израде, са недовољном топлотном 
изолацијом и дрвене куће од талин (пла-
тица), облица, полуоблица, без посебне то-
плотне изолације. 

г) У зграде од тврдог материјала убрајају се 
зграде чији су зидови од опеке, дебљине 
најмање 25 см, у кречном малтеру или од 
камена, или од материјала сличног ква-

литета, са масивном или солидно израђе-
ном дрвеном међусггратном конструкцијом, 
што одговара квалитету претежног дела 
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бољих вишесгтратница у граду и солидних 
породичних зграда. У ову групу долазе 
и луксузне дрвене куће. 

д) У изузетно квалитетне зграде убрајају се 
зграде грађене од опеке, бетона, армираног 
бетона или у скелету, са масивном међу-
спратном конструкцијом, са боље обрађе-
ним улазним степеништима (вештачки 
мермер, и сл.), са становима богатој кон-
фора, као и конфорне виле. 

2 — Подрум или шупа 
б) Слабијом шупом у дворишту сматра се 

шупа од дрвета или другог слабог мате-
ријала (ћерпич, земљани набој, плетер 
и сл.). 

ђ) Солидном тупом у дворишту сматра се 
шупа од тврдог или мешовитог материјала 
(опека, бондрук, камен, бетон и сл.). 

- Код шупа и подрума у дворишту, као и 
подрума у згради, мере се површине само 
оног дела шупе или подрума које служе 
појединим корисницима стана". 

3 — Перионица рубља 
а) Механизованом перионицом у згради или 

ван зграде сматра се перионица која има 
уређај за механичко прање рубља и коју 
користе станари једне или више- зграда. 

4 — Сушионица рубља , 
в) Мехуанизовваном сушионицом рубља у згради 

или ван зграде сматра се сушионица која 
има уређај за механичко сушење рубља и 
коју користе станари једне или више 
зграда. 

5 — Заједничке просторије у подруму или двори-
шту 
б) Заједничком просторијама у подруму сма-

трају се посебне просторије које служе ста-
нарима зграда као заједничка остава за чу-
вање бицикла, мотора, дечјих колица, као 
приручна радионица за децу или станаре, и 
сл. За ове просторије дају се бодови само 
за оне станове чији корисници их стварно 
употребљавају. 

6 — Заједничке просторије у приземљу или на 
спрату 
б) Заједничким просторијама у приземљу или 

на спрату сматрају се посебне просторије 
које служе корисницима станова као за-
једничке просторије за чување деце, з!а 
игру деце, друштвене просторије и друге 
просторије намењене искључиво заједнич-
ком коришћењу од стране станара. 

7 — Балкони, терасе, лођије 
а) Сваки балкон, тераса или лођија, без обзи-

ра на намену, носи 1, 2 односн-о 4 бода. 
б) Не узимају се у обзир терасе које замењују 

кров над неким просторијама у нижем 
спрату, нити равни кровови над зградом, 
већ само посебно изграђене отворене тера-
се које припадају једном стану. 

в) Лођија је део једног стана који има једну 
страну отворену или само једнострук за-
стакљену (без топлотне изолације). Рачу-
нати као лођије и тзв. зимске баште тј. 
просторије које су са више страна затво-
рене једноструким застакљењем (без топ-
лотне изолације). 
Површине елемената наведених у тачкама 
2 до 7 не урачунавају се у укупну повр-
шину стана, него се за њих само одређује 
број бодова који се додаје збиру бодова 
стана по табели А/ 

8 — Висина соба 
а; Висина соба мери се од површине пода до 

таванице; 
— Код косих таваница које се најчешће сре-

ћу у мансардама и становима у поткров-
љу, бодује се к!ао под тачком 8-6 табеле, 
а ако је максимална висина собе испод 2,20 
м, висина собе бодује се као под тачком 
8-а табеле; 

— Код засведених таваница мери се висина 
собе од пода до ослонца свода и додаје 
пола висине свода. 

9 — Врата 
а) У слаб квалитет убрајају се дашчана вра-

та (тесарска израда) оа гвозденим оковом. 
б) У осредњи квалитет убрајају се врата од 

меког дрвета са испунама. Оков гвоздени 
или месингани. 

в) У врата доброг квалитета убрајају се врата 
са испунама од шпер-плоча или плоча од 
лесонита или врата као под б) само боље 
израђена и чија је висина већа од 2.20 м. 

г) У врло добар квалитет спадају врата глатка 
(дупло шперованЈа), као и врата од храсто-
вине или фзфниоана. Оков месингани или 
никловану. 

10 — Прозори 
а; У сгаб квалитет прозора спадају једно-

етруки прозори лоше израђени, КОЈИ се 
обично срећу код старих кућа (са или без 
дашчаних капака). Оков гвоздени. 

б) У осредњи квалитет прозора спадају једно-
с т р у к прозори боље израђени (са или без 
дашчаних капака) и двоструки прозори од 
којих се отварају унутрашњи према уну-
тра, а спољни према споља. 

в) У добар квалитет прозора спадају двостру-
ки прозори или прозори са спојеним кри-
лима (двоструко застакљена), као и јед-

^ ноструки прозори са квалитетним дрвеним 
капцима. Оков месингани или никловану 

г) У врло добар квалитет прозора спадају 
двоструки прозори или прозори са споје-
ним крилима (двоструко застакљена) са 
„еслингер" ролетнама или дрвеним капци-
ма доброг квалитета. Оков месингани или 
никловану 

д) У луксузне прозоре спадају дрвени прозо-
ри исти као под г), само од храстовог др-
вета и са специјалним оковом, као и ме-
тални прозори израђени од алуминијума 
или других метала. 

11 — Обра-д^ зидова у собама 
б) Лоше омалтерисаним зидовима сматрају се 

зидови којима је површина неравна (таласа-
ста) или грубо обрађена, или зидови омал-
терисани блатним малтером и окречени или 
обојени посном бојом. 

в) Добро омалтерисати зидом сматра се нор-
мално омалтерисани зид чија је површина 
равна и окречена или обојена посном бојом. 

г) Као глетовани (гипсирани) зидови сматрају 
се они зидови код којих је читава површи-
на заглађена финим слојем гипса и обојена 
посном бојом. 

12 — Обрада зидова у кухињи и купатилу 
— Мисли се само на бојење масном бојом већ 

омалтерисаних зидова у кухињи и купати-
лу (Облагање плочицама или другим гп-
теријалима утврђује се посебно, у тачки 22). 
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13 -- Лидови у собама 
Обичан дашчани под је израђен од дасака 
положених на додир (нису међусобно у-
жљебљене). 

г) Бољи дашчани под је израђен од ужих да-
сака које су међусобно повезане на перо 
и жљеб (бродарски под). Може бити и 
фарбан. 

14 — Подови у кухињи и купатилу 
— Ако су подови у кухињи и купатилу разли-

читог квалитета (например, у кухињи бро-
дарски под, а у купатилу керамичке пло-
чице), узима се онај број бодова који одго-
вара квалитету подЈа чија је површина већа. 

16 — Плинске инсталације у стану 
— За плинске инсталације које постоје у ста-

ну не обрачунавају се предвиђени бодови 
само кад се плин не може користити због 
непостојања прикључка на градску плин-
ску мрежу. 

— Ако корисник стана не користи плинске ин-
сталације из било којих других разлога 
(квар, зачепљење, нема апарата итд.), обра-
чунавају се предвиђени бодови. 

16 — Теретна дизалица и канал за смеће 
— Посебно објашњење није потребно. 

17 — Уређаји за загревање стана 
— Зиданим пећима сматрају се пећи зидане 

од обичне опеке. 
— Гвозденим пећима сматрају се једноставне 

гвоздене пећи. 
— Кал^евим пећима сматрају се пећи и ками-

ни израђени од каљевих плочица или зи-
дане пећи од материјала сличног квалите-
та (клинкер). Овде опадају и гвоздене пећи 
боље спољне израде, са унутрашњом об ло-
гом од шамота. 

16 — Електрична инсталација 
б) Инсталацијом за делимично осветљење сма-

тра се инсталација која обезбеђује само си-
јалична места на таваницама и највише је-
дан прикључак (утикач). Инсталацијом за 
делимично осветљење сматра се и инстала-
ција изведена над малтером, без обзира на 
број сија личних места. 

в) Инсталацијом за потпуно осветљење сматра 
се инсталација која обезбеђује еијалична 
места на таваницама као и, посебне при-
кључке (утикаче). 

г) Термичким инсталацијом сматра се елек-
трична инсталација за трофазну струју која 
омогућава коришћење термичких уређаја 
у стану. Термичка инсталација утврђује се 
на тај начин што у стану постоје прикључ-
ци за термичке уређаје, а струјомер је тро-
фазно или три монофазна. 

19 — Особна дизалица 
— Посебно објашњење није потребно. 

20 — Водовод 
в) Овом тачком бодује се водоводна инстала-

ција у згради без обзира на број изливних 
места, док оу изливна места обухваћена у 
опреми кухиње, купатила и клозета. 

21 — Канализација 
в) По овој тачки бодују се инсталације кана-

лизације у згради без обзира на број ба-
терија, док су батерије обухваћене у опре-

кухиње, купатила'и клозета. 

22 — Облагање зидова у кухињи, купатилу и кло-
зету. 
— Под овом тачком мери се обложена повр-

шина зидова, као и облога узиданих када 
и штедњака. 

23 — Плакари у собама 
— Мери се чеона површина (вертикална про-

јекција) плакара. 
24 — Опрема кухиње 

а) Мери се чеона површина уграђеног наме-
штаја. ! 

— Не обрачунава се уграђени плакар који 
замењује оставу. 

26 — Посебни клозет 
— Ако у стану или дворишту постоји клозет 

без воде за испирање, онда се уопште не 
бодује. 

26 — Купатило 
— Посебно објашњење није потребно 

27 — Електрични радијатори 
— Обичне грејалице се не бодују, већ само 

електрични радијатори. 

Табела Б 
Табела Б има за сврху да се на једноставан на-

чин изврши коректура добивеног збира бодова по 
табели А. Ова коректура условљена је тиме што 
вредност неких елемената стана не расте сразмер-
но стамбеној површини (например опрема и др.). Та 
несразмера је утолико већа уколико је стан боље 
опремљен. За станове који по табели А добију мање 
од 70 бодова, коректура се не врши. 

Кад се из табеле А добије збир бодова за стан, 
онда се према табели Б том збиру дода или одузме 
одговарајући број бодова који зави-си од квадрату-
ре стана. Например, стан од 80 м2 који је по табели 
А добио 100 бодова имаће, према табели Б, 100 — 4 = 
= 96 бодова. 

Од тако добивеног броја бодова одузимају се 
затим бодови по табели В. 

Табела В 
1 — Дотрајалог стана 

Број бодова према старости зграде треба схва-
тити само као оквир за оцену дотра ј алог ! 
стана. Према томе, при одређивању броја бодо-
ва треба оценити дотрајалом1 стана и дати, у 
утврђеном распону, онај број бодова који одго-
вара стварном станку стана. 
У погледу класификације под а) до д) важи 

објашњење дато уз табелу А под 1 — Матери-
јал и конструкција. 
— Под старошћу зграде подразумева се број 

година од када је зграда први пут дата на 
употребу. 

— У случају надзиђивања, старост надзиданих 
или дозидаеих станова рачуна се од када 
се ови станови налазе у употреби. 

2 — Влажност стана 
а) Потпуно влажним станом сматра се стан у 

коме су зидови у свим стамбеним простори-
јама претежно влажни услед различитих 
утицаја независних од корисника стана. 

б) Стан је делимично влажан ако се влага 
јавља у појединим станбеним просторијама 
и кухињи, и то у мањој мери. Ако корисник 
стана својом кривицом проузрокује такву 
влагу, она се не узима у обзир. 

3 — Положај стана у згради 
а) Стан-ом у подруму сматра се стан чији је 

под 1 м и више испод нивоа околног терена. 



Среда, 2 децембар 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 48 — Страна 1131 

б) Сутерепски стан је онај стан чији је под до 
1 м нижи од нивоа околног терена. Ако је 
кпа косом терену, узима се средина нивоа, 

в) Станом у ни-ском приземљу сматра се стан 
који има под на нивоу односно до 1 м изнад 
нивоа околног терена. 

4 — Топлотна изолација стана 
а) Лошу топлотну изолацију имају станови са 

спољним зидовима од опеке тањим од 38 
см, од бондрука или дрвета, без посебне то-
плотне изолације, затим станови на тавану 
или на мансарди код којих таванице нису 
довољно изоловане и слично, као и станови 
са једноструким застакљењем у климатским 
подручјима где такво застакљена није уо-
бичајено. 

5 — Осунчан ост стана 
а) Стан је лоше осунчан ако су све собе окре-

нуте према северу, ако су прозори врло ма-
ли или ако су прозори заклоњени суседним 
зградама због чега у собе не допире сунце. 
Не узима се у обзир осунчаност стана за 
смањење вредности стана у селима, као и у 
слободно стојећим зградама. 

6 — Загађење ваздуха 
— По овој танки бодују се станови који се на-

лазе у непосредној близини индустриских 
објеката који загађују ваздух у већој мери. 

7 — Практичног стана 
— Стан је непрактичан ако се у њега улази 

директно са улице или из дворишта, тј. ако 
нема претпростор (претсобље, улаз у стан 
и сл.) или ако се у собе улази само кроз ку-
хињу или купатило, или ако има нерацио-
нално великих просторија. 

Прилог 2 
(члан 5 став 3 Правилника 
о утврђивању вредности 

стана) 
ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕЊУ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

СТАНА 
Народна република Срео Место — — 
Улица и број — — — — — — — — — — 
Породично и рођено име носиоца станарског права 

односно сустанара — — — — — — — — 
Давалац стана на коришћење (сопственик) — — — 

Површина целог стана у м8 (заокружено на целе м8) 

Година изградње — — — — — — — — — 
Бодови по табели А: 

Редни број Примењена Број бодова 
елемента ставка 

1 
2 
3 
4 
итд. до 27 
Укупно бодова по табели А: 
Корекција по табели Б ±: 
Укупно бодова по табелама А ± Б: 
Бодови по табели В: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Укупно бодова по табели В: 
Укупно бодова А1±Б—В: 

Обрачун вредности стана: 
Број бодова X квадратура X К 
За вредност коефицијента К 

узето динара: 
Површина стана дели се на сустанаре, и то: 

1. Овлашћени претставник оно.-
г, Носилац станарског права: 
3. Претставник кућног савета: 
4. Претставник даваоца стана на коришћење одно-

сно сопственик породичне стан бене зграде у гра-
ђанској својини: 

Оверава, 
Орган општинског народног одбора^ 

792. 

На основу члана 305 став 2 Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), у вези оа чланом 2 Уредбе о наградама 
за ванредан рад и нарочите успехе у раду и о нак-
надама за црековремени рад службеника држав-
них органа („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/59), Се-
кретари ј ат Савезног извршног већа за народно 
здравље прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О НАКНАДАМА ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД И 
ДЕЖУРСТВО И О НАГРАДАМА ЗА РАЖ НА 

ВАНРЕДНИМ ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

I Опште одредбе 
Члан 1 

Послови из делокруга здравствених установа (у 
даљем тексту: установе) извршавају се у редовном 
радном времену, прокоп реченим радом и за време 
дежурства. 

Преиовремени рад и дежурство у установама 
шугу се уводити по одредбама овог правилника. 

Члан 2 
За рад преко редовног радног времена и за 

дежурство пригода здравственим службенчт^ма 
накнада. 

Здравственим службеницима установа могу се 
давати и награде за ред на ванредним пословима. 

Висина накнаде и награде утврђује се у свакој 
установи правилником о платама, у ок^ипу одре-
даба овог правилника. 

П Прековремени рад 

Члан 3 
Здравствена службеници дужни су радити пре-

коврвмено кад је прековремени рад уведен. 

Члан 4 
Прековремени рад може се уводити: 
1) ако је потребан да се извр-ше послови који 

не трпе одлагање а који се не могу извршити у 
редовном радном времену нити у току дежурства, 
због недоласка на дужност одговорног службеника; 

2) ако се послови не могу извршити у редовном 
радном времену што нису допуњена потребна редна 
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места или је дуже времена отсутан известан број 
службеника због боловања, отсуствл, одласка на 
војну вежбу, одласка на годишњи одмор, удаљења 
од дужности, одласка на стручно усавршавање и 
сл., а односно радно место није било могуће попу-
нити хонорарним службеником; 

3) ако треба извршити послове чији се обим у 
одређеним временским размацима знатно повећава, 
а тај повећани обим послова није сталан да би се 
систематизацијом предвидео потребан број радних 
места; 

4) ако се ванредно и прекомерно повећа обим 
послова због рокова одређених прописима. 

Независно од услова предвиђених у претходном 
ставу, прековремени рад се може уводити рада 
обезбеђења пружања становништву потребне здрав, 
ствене заштите у ванредним случајевима (епидеми-
ја, поплава, пожар и сл.). 

Члан 5 
Као прековремени рад, у смислу овог правил-

ника, не сматра се рад за време дежурства и рад 
у сменама. 

Члан 6 
Прековремени рад може трајати, по правилу, 

највише 3 часа, а по потреби и више часова дневно, 
с тим што укупан прековремени рад у току једне 
недеље не може трајати дуже од 18 часова. У овим 
границама прековремени рад може трајати непре-
кидно највише 3 месеца. 

Прековремени рад дужи од 3 часа дневно одно-
сно од 18 часова недељно, односно његово трајање 
дуже од 3 месеца, може се наредити ако треба да 
се пружи медицинска помоћ која не трпи одлагање 
(хитна хируршка или друга интервенција и сл.), у 
случају епидемије, поплаве, пожара и сл. 

Члан 7 
Предлог за увођење прековременог' рада даје, 

по правилу, старешина организационе јединице. 
Предлог се обавезно износи на претресање пред 
стручни кол егиј ум установе. Ако стручног коле-
гијума нема, предлог се разматра на састанку ше-
фова организационих јединица. На састанак се има 
позвати и претставник синдикалне оргашгзације. 

Приликом разматрања предлога испитује се мо-
гућност извршења послова у редовном радном вре-
мену путем распоређивања службеника и расподе-
ле повећаних послова у оквиру свих организаци-
оних јединица установе. 

Ако се утврди да послови не трпе одлагање и 
да се не могу извршити у редовном радном време-
ну, а да не постоји ни могућност њиховог извршења 
ва начин предвиђен у претходном ставу, уводи се 
прековремени рад. 

Члан 8 
Одлуку о увођењу прековремееог рада доноси 

управни одбор на предлог стручног колегијума у-
станове. На основу одлуке управног одбора преко-
времени рад наређује управник установе. 

Кад послови не трпе одлагање, управник уста-
нове може наредити прековремеки рад и без прет-
ходне одлуке управног одбора, с тим што је дужан 
о томе обавестити управни одб-ор на првој седници. 

У случајевима из претходног става управник у-
станове може наредити прековремени рад и усмено, 
с тим што је дужан писмени акт о томе донети 
накнадно, и то у року од 48 часова од часа издаеа-
ња усменог наређења. 

Прекоеремени рад из става 2 овог члана може 
наредити и дежурни лекар за извршење хитних 
стручних послова у установи који се морају извр-

шити у току његовог дежурства, с тим што је 
дужан о томе обавестити управника установе у 
року од 24 часа од часа издавања наређења. 

Члан 9 
Акт недим се наређује прековремени рад садр-

жи чаронито: 
1) послове које ће службеник вршити; 
2) који ће службеници радити пре ковр ем ено и 

на којим пословима; 
3) време трајања преновременог рада (укупно, 

дневно и недељно); 
4) разлоге за увођење прековременог рада, 

Члан 10 
Накнада која се даје за црековремени рад даје 

се и за рад недељом и у дане државних празника, 
као и за посете лекара у стану болесника ван рад-
ног времена, без обзира да ли су испуњени услови 
из члана 4 овог правилника и да ли се рад врши 
у смени, ако је такав рад био нужан и наређен од 
стране управног одбора. 

Члан 11 
О прековременом раду води се евиденција и 

контрола по упутству ноје за сваки посао издаје 
управник установе. 

Републички савет за народно здравље може 
издати ближа упутства о евиденцији и контроли 
прековременот рада. 

Члан 12 
Овако издато наређење о прековременом раду 

које повлачи давање накнаде з!а такав рад, достав-
лха се органу надлежном за послове опште управе 
и органу управе надлежном за послове народног 
здравља пшигичноотериторијалне јединице чији ор-
гани врше право надзора над установом. 

Установе су дужне органу надлежном за утвр-
ђивање систем атиз аци је подносити повремено изве-
штаје о прековременЈом раду у установама и о из-
носима који су у ту сврху исплаћени. 

Одредбе става 1 овог члана не односе се на 
прековремени ред по члану 4 став 2 овог правил-
ника. 

Члан 13 
Накнада за преиоеремени рад одређује се у 

висини плате (основна и положај на плата и посе-
бан додатак) предвиђене за исту врсту послова у 
редовном радном времену, увећане за 50%. 

Члан 14 
Накнада за прековремени рад може се одреди-

ти по часу рада, у дневном односно месечном из-
носу. 

За послове чији се учинак може мерити, нак-
нада за прековремензи рад одређује се по учинку. 

Члан 15 
Накнада за прековремени рад не може се од-

редити управницима установа односно старешина-
ма организационих јединица и другим руководио-
цима послова установа који претежан део радног 
времена проводе у организовању вршења послова. 

Накнада за прековр смени рад припада и здрав-
ствених службеницима из претходног става ако су 
радили искључиво на указивању медицинске помо-
ћи, а по посебном образложеном решењу упр-авног 
одбора на предлог стручног колегијума установе. 
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Члан 16 
Средства за давање накнаде за цраковр емееи 

рад службеника предвиђају се у предрачунима по-
јединих установа. 

III Дежурство 

Члан 17 
У циљу обезбеђења непрекидног стручног рада 

ван редовног редног времена, у здравственим уста-
новама може се установити дежурство. 

Одлуку о устанеш љењу дежурства доноси у-
цравни одбор установе. 

Дежурство се врани ва основу распореда де-
журства, који унапред утврђује управник установе 
или за то овлашћени службеник. 

Распоред дежурства утврђује се посебно за де-
журство у редне дане, а посебно за дежурство 
недељом и у дане државних празника. 

Члан 18 
Дежурство може трајати непрекидно највише 

24 часа (дан дежурства). 
После проведеног дана дежурства службенику 

се, по правилу, обезбеђује одмор најмање у оноли-
ком трајању колико је трајало дежурство. 

Ако службеник непосредно после дежурства не 
добије дан одмора, него мора да ради на свом рад-
ном месту, овај рад сматра се као прековремешг 
рад. 

Члан 19 
Накнада за дежурство даје се по дану дежур-

ства, и износи: 
1) за службенике прве врсте од 600 до 1.200 

динара; 
2) за службенике друге врсте од 500 до 800 

динара; 
3) за службенике треће врсте од 500 до 700 

динара; 
4) за службенике четврте врсте од 400 до 550 

динара. 
Приликом одређивања висине накнаде за дан 

дежурства из претходног става, узима се у обзир 
тежина посл!а и самосталност у раду, време траја-
ња дежурства, број радних места и број постеља 
у стационарној установи, као и рад у болничким 
амбулантама и сл. 

При обрачунавању дана дежурства не урачу-
нава се у дежурство време у коме службеник мора 
да ради у свом редовном радном времену. 

Члан 20 
У местима где постоји само једна здравствена 

установа са једним или са Два лекара који су 
дужни и одређени да буду у сталној приправности 
рада пружања медицинске помоћи и ван свог ре-
довног радног времена, уместо накнаде по дану 
дежурства плаћа се месечни паушал. 

Одредба из претходног става односи се и на 
фармацеуте, стоматологе и друге здравствене слу-
жбенике који морају бити у сталној приправности 
ради пружања медицинске помоћи и ван свог ре-
довног радног времена. 

Одлуку о одређивању сталне приправности у 
местима из претходног става доноси савет оп-
штинског народног одбора надлежан за послове на-
родног здравља. 

Месечни паушал из претходних ставова износи: 
1) за службенике прве врсте од 5.000 до 15.000 

динара; 

2) за службенике друге врсте од 4.500 до 10.000 
динара; 

3) за службенике треће врсте од 4.000 до 9.000 
динара; 

4) за службенике четврте врсте од 3.500 до 
6.000 динара. 

Одлуку о дежурству у смислу ст. 1 и 2 овот 
члана, као и висину паушале у границама одре-
ђеним у претходном ставу, доноси савет општин-
ског народног одбора надлежан за послове народ-
ног здравља, узимајући у обзир заузетост и услове 
рада службеника на пружању медицинске помоћи. 

У установама из ст. 1 и 2 овог члана у којима 
раде два лекара, фармацеута, стоматолог или 
друга два здравствена службеника, месечни пау-
шал за, сваког од ших не може прећи 50% од 
максималног износа из става 3 овог члана. 

Члан 21 
Средства за давање накнаде за дежурства 

здравствених службеника предвиђају се у п р о -
рачунима појединих установа. 

IV Рад на ванредним пословима 

Члан 212 
Награде за рад на ванредним пословима могу 

се давати здравственим службеницима само изузет-
но, и то за ив вршење значајних задатака који 
изискују ванредно залагање у дужем периоду у 
току године. 

Као значајни задаци, у смислу претходног ста-
в!а, сматрају се и они задаци који захтевају дужу 
припрему, опсежнија проучавања и напоран рад 
(анализе, реферати и сл.). 

Члан 23 
Награда за рад на ванредним пословима даје 

се у паушалном износу. 
Висина награде' из претходног става одређује 

се с обзиром на зна-чај и обим извршеног пос ,ца и 
квалитет рада. 

Члан 24 
Решења о наградама за рад на ванредним по-

слов-има доноси старешина установе на основу од-
луке управног одбора, а у границама расположивих 
финансијских 'средстава. 

Члан 25 
Пре доношења решења по одредбама претход-

ног члана, предлог за наираде износи се на мишље-
ње пред стручни колегијум. Предлог износи старе-
шина установе, ако за то не овласти свог помоћни-
ка или старешину односне организационе јединице.-

Предлог за награде који се износи на мишљење 
пред стручни колегијум треба да садржи нарочито: 

1) потребу која је изазвала рад иа ванредним 
насловима; 

2) податке о пословима на којима је здравстве-
ни службеник радио (редовно и ванредно) и њи-
ховом значају и обиму; 

3) податке о-времену проведеном на пословима 
за чије се извршење предлаже на.града; 

4) податке о томе како су послови извршени и 
ко је дао оцену извршења послова. 

Предлог за награду старешине ус; носе достав-
ља углавном одбору са мишљењем стручни ко-
легиј ум, 
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Члан 26 
Решење које се доноси по илеану 24 овог пра-

вилника мора да садржи и податке -из става 2 
претходног члана, нао и све друге чињенице које 
су од утицаја на додељивање награде. 

Члан 27 
Средства за награде службеника предвиђају ое 

у предрачунима појединих установа. 

V Завршна одредба 

Члан 28 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ''. 

Бр. 1693/7 
16 новембра 1959 

Београд 

793. 

године 

Секретар 
за народно здравље, 

др Херберт Крпус. с. р. 

На основу члана 26 Уредбе о путним и се лид--
беним трошковима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
28/55, 26/56 и 49/57), у сагласности са савезним Др-
жавним секретаријатом за послове финансија, Се-
кретару ат Савезног извршног већа па општу упра-
ву прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
НАКНАДАМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И 

СЕЛИДБЕ У ИНОСТРАНСТВО 

Члан 1 
У Правилнику о накнадама з!а службена путо-

вања и селидбе у иностранство („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 15/59) у члану 8 врше се измене доса-
дашњих износа дневница за следеће иностране 
земље, тако да измењени текст за те земље гласи: 
жЗа Бурму: 

Службеницима I групе 16 САД долара 
II 11 15 19 11 

III 14 П 11 „ IV „ 13 11 11 
За Цејлон: 

Службеницима I групе 7 енглеских фунти „ II )) 6,5 и 19 „ га п 6 " 11 
IV 11 5 " 99 

За Етиопију: 
Службеницима I групе 15 САД долара 

II п 14 99 11 „ III п 13 9Ш 11 „ IV 11 12 19 11 
Фа Тану: 

Службеницима I групе 6 5 енглеских фунти „ II 11 6 п 19 „ III 11 5,5 И 99 „ IV „ 5,5 11 11 
За Индију: 

Службеницима I групе 7 енглеских фунти „ II 11 65 99 79 
,, III 11 6 
м IV 11 5 99 1, 

За Индонезију: 
Службеницима I групе 6 енглеских фунти „ I I 19 5,5 " 19 

I I I „ 5 5 
а IV 11 5 П и 

За Иран: 
Службеницима 

За Јапан: 
Службеницима 

I групе 
II „ 

III „ 
IV ,. 

17 САД долара 
16 „ 
15 о п 
13 „ 

I групе 8.000 јенАа 
II „ 7.000 „ 

III „ 6.500 „ 
IV „ 6.000 „ 

За Јордан:-
Службеницима I групе 6,5 енглеских фунти 

Н „ .6 
III „ 5,5 „ „ 
IV „ 5 м п 

За Јужноафричку Унију (у досадашњем тексту: 
Јужна Африка) 

Службеницима I групе 5 енглеских фунти 
19 II 19 4,5 
19 III 11 4 
п IV 19 3,5 

За Пакистан: 
Службеницима I групе 17 

11 П 99 16 
99 III п 16 „ IV 11 13 

За Сирију: 
Службеници^ 

За Шпанију: 
Службеницима 

I групе 6 
II „ 5 

1П „ 4,5 
IV „ 4 

енглеских фунти 

I групе 720 пезета 
Н „ 660 „ 

1П „ 600 „ 
IV - 540 „ 

За Шведску: 
Службеници^ 

За Тајланд: 
Ол ужб винцима 

I групе 56 шведских круна 
II „ 50 

III „ 40 
IV „ 35 

I групе 18 САД долара 
II „ 17 „ 

га „ 16 „ 
IV „ 16 „ „I 

У истом члану додају се 
одређују износи дневница 
земље: 
За Исланд: 

С лу ж белиним а 

За Камбоџу: 
, Службеницима 

нове одредбе којима се 
за следеће иностране 

За Кувајт: 
Службеницима 

За Либију: 
О лужб еницима 

I групе 17 САД долара 
II и 16 99 99 

III м 15 гш 99 
IV 99 14 99 99 

I групе 16 САД долара 
II п 15 И 99 

га 99 14 п п 
IV 99 13 99 П 

I групе 9 енглеских фунти 
II 99 8,5 99 99 

III 91 8 99 99 
IV 11 7,5 " 99 

I групе 6 енглеских фунти 
II 11 " 19 

III 19 5 11 19 
IV О 5 М 99 
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За Монголију: 
С лужбен иц има I групе 26 САД долара 

11 II п 24 11 11 
п III ЈЈ 22 11 11 
11 IV 11 20 П 11 

За Нигерију: 
Службеницима I групе 6,5 енглеских фунти 

11 II н 6,5 п „ 
п III 11 5,5 п п 
И IV 11 5,5 11 11 

За Родезију: 
Службеницима I групе 5 енглеских фунти 

11 II 11 ' 4,5 11 11 
19 III 11 4 11 11 
м IV п 3,5 11 11 

За Венецуелу: 
Службеницима I групе 26 САД долара 

19 II п 24 п V 
п- III п 22 П ) ) ' 

п IV п 20 п п 
За необухваћене земље 

Азије 1 Африке: 
Службеницима I групе 6 САД долара 

п II п 6 т п 
п Ш ж 5 и и 
п IV п 5 т п 

Члан 2 
У члану 9 еНав 2 брише се. 

-Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу даном објзали-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. Об-17076/1 

37 новембра 1959 године 
Београд 

Секретар 
за општу управу, 

Војо Биљановнћ, с. р. 

794. 

На основу члана 108а став 4 Закона о с т а м е -
ним односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59 
и 47/59), Секрет ари јат Савезног извршног већа за 
социјалну политику и комунална питања издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОКВИРНИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВА 
1. За потребе планирања к статистичкот пра-

ћења сви станови се разврстава ју према утврђеном 
збиру бодова (члан 3 Правилника о утврђивању 
вредности стана — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
48/59) у следеће оквирне категорије: 

I категорија преко 125 бодова 
П „ од 106 'до 125 бодова 

ЈИ „ од 86 до 105 бодова 
IV „ од 66 до 86 бодова 
V „ од 46 до 65 бодова 

VI „ од 26 до 45 бодова 
ван категорије до 25 бодова 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објавлаивању у „Службеном листу ФНРЈ", а при-
мењив аће се од 1 јануара 1960 године. 

Бр. 01-1236/3 
24 новембра 1959 године 

Београд 
Секретар 

за социјалну политику и 
комунална питања, 

Лидија Шентјурц, с. р, 

795. 
На основу члана 108 став 4 Закона о станбеним 

односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59 и 47/59), 
Секретари јат Савезног извршног већа за социјалну 
политику и комунална питања издаје / 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗРАЧУНАВАЊУ ДЕЛА СТАНАРИНЕ 

ЗА АМОРТИЗАЦИЈУ 

1. Годишњи износ амортизације вредности стана 
израчунава се на тај начин што се вредност стана 
умањена за проценат утврђен у смислу члана 108 
став 2 Закона о станбеним односима подели бројем 
година утврђеним за амортизацију вредности стана. 

Месечни износ амортизације вредности стана 
израчунава се деобом годишњег износа са 12. 

Месечни износ амортизације вредности стана 
по једиш! квадратном метру израчунава се на тај 
начин што се месечни износ амортизације вред-
ности стана подели бројем квадратних метара ко-
рисне станбене површине (члан 3 став 2 Правил-
ника о утврђивању вредности стана — „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 48/59). 

2. При утврђивању дела станарине за амор-
тизацију, у основицу за амортизацију не урачуна-
веју се вредности које је затечени носилац станар-
ског права уложио у стан после 16 маја 1946 године. 

Вредност која је умањена кривицом затеченог 
носиоца станарског права, урачунава се у основицу 
за амортизацију. 

У основицу за амортизацију не урачунава се 
вредност опреме која није наведена у тачки 24 
табеле А уз Правилник о утврђивању вредности 
стана. Висина накнаде за ту опрему утврђује се 
посебним уговором између даваоца стана на кори-
шћење и носиоца станарског права, а према вред-
ности, степену упо треб лености и веку трајања 
орреме. 

3. Износ амортизациј е, израчунате по тач. 1 и 
2 ове наредбе, може се смањити до 20°/о за станове 
код којих збир бодова износи од 26 до 45, односно 
код којих се вредност по 1 м2 стамбене површине 
налази у тим границама, с тим да се за одговарају-
ћи износ повећа део станарине за управљање и 
оправке. 

За станове чија је вредност за амортизацију 
мања од најниже вредности из претходно? става, 
неће се вршити амортизација, а износ израчунат у 
смислу тата. 1 и 2 ове наредбе, по правилу, престав -
ља износ станарине који се у целости користи за 
управљање и оправке. 

Општински народни одбор на седницама оба 
већа прописује- проценат смањења амортизације 
по ставу 1 ове тачке. 

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

Бр. 01-1236/2 
24 новембра 1969 године 

Београд 
Секретар 

за социјалну политику и 
комунална питања, 

Лидија Шентјурц, с. р. 
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С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

761. Указ о проглашењу Завршног рачуна о 
извршењу Савезног буџета за 1958 годину 1109 
Закон о Завршном рачуну о извршењу 
Савезног буџета за 1958 годину — — — 1109 

762. Указ о проглашењу Закона о доприносу 
за станбену изградњу — — — — — 1109 
Закон о доприносу за станбену изградњу 1109 

763. Указ о проглашењу Закона о изменама 
Закона о станбеним задругама — — — 1110 
Закон о изменама Закона о станбеним 
задругама — — — — — — — — 1110 

764. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Зако-на о својини на деловима 
зграда — — — — — — — — — 1110 
Закон о изменама и допунама Закона о 
својини на деловима зграда — — — — 1110 

7105. Указ о проглашењу Закона о изменама 
Закона о пословним зградама и простори-
јама — — — — — — — — — 1111 
Закон о изменама Закона о пословним 
зградама и просторијама — — — — 1111 

766. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о доприносу из дохотка 
привредних организација — — — — 1111 
Закон о изменама и допунама Закона о 
доприносу из дохотка привредних орга?-
низација — — — — — — — — 1111 

767. Указ о проглашењу Закона о изменама 
Закона о ратним војним инвалидима — 1112 
Закон о изменама Закона о ратним вој-
ним инвалидима — — — — — — 1112 

766. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о пензиском осигурању ПКЈ 
Закон о изменама и допунама Закона о 
пензијском осигурању — — — — — 1112 

769. Указ о проглашењу Закона о изменама 
Закона о средствима привредних органи-
зација — — — — — — — — — 1114 
Закон о изменама Закона о средствима 
привредних организација — — — — 1116 

770. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о превозу на железни-
цама — — — — — — — — — 1115 
Закон о изменама и допунама Закона о 
превозу на железницама — — — — 1116 

771. Указ о проглашењу Закона о изменама 
' Закона о порезу на приходе од ауторских 

права и о фонду за уна)пређивање кул-
турних делатности — — — — — — 11)6 
Закон о изменама Закона о порезу на 
приходе од ауторских права и о фонду за 
унапређивање културних делатности — 1116 

772. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о помоћи члановима по-
родица чији су храниоци на обавезној 
војној служби — — — — — — — 1116 
Закон о изменама и допунама Закона о 
помоћи члановима породица чији су хра-
ниоци на обавезној војној служби — — 1116 

773. Одлука о уплати доприноса за отанбену 
изградњу у републичке фондове за стам-
бену изградњу и на посебан рачун одре-
ђеног државног органа — — — — — 1116 

774. Одлука о додељивању средстава Југосло-
вепским железницама из привредних ре-
зе-рви федерације — — — — — — 1117 

Страна 
775. Одлука о измени општег нивоа тарифа за 

превоз робе на Југословенским железни-
цама — — — — — — — — — 1117 

776. Уредба о исплати накнаде за повећање 
станарине — — — — — — — — 1117 

777. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
порезу на доходак — — — — — — 1119 

778. Уредба о изменама Уредбе о икгвалидском 
додатку — — — — — — — — — 1121 

779. Уредба о изменама Уредбе о додатку на 
децу — — — — — — — — — Ц22 

780. Уредба о измени члана 6 Уредбе о мате-
ријалном обезбеђењу и другим правима 
радника и службеника који се привреме-
но налазе ван радног односа — — — 1122 

781. Одлука о подизању Посланства Федера-
иивне Народне Републике Југославије на 
Куби на степен амбасаде и о отварању 
амбасаде у Хавани — — — — — — 1122 

782. Одлука о отварању посланства Федер'а-
тивне Народне Републике Југослав^ е у 
Боливији — — — — — — — — 1123 

783. Одлука о додељивању новогодишњих на-
града службеницима и радницима саве-
зних државних органа и установа које 
врше јавну службу — — — — — — 1123 

784. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
ванредним мерама за штедњу електричне 
енергије у новембру и децембру 1959 го-
дине — — — — — — — — — Ц23 

785. Одлука о стопи пореза на доходак од 
зграда — — — — — — — — — 1124 

786. Одлука о давању регреса при увозу си-
рове крупне коже у 1959 години — — 1124 

787. Наредба о утврђивању висине процента 
од износа улога на штедњу и математич-
ких премиских резерви осигурања живо-
та који се може употребљавати з!а дава-
ње одређених зајмова — — — — — 1124 

786. Наредба о измени Наредбе о стопи ка-
мате на краткорочне кредите одобрене 
произвођачима грежЈа и произвођачима 
свиленог предива — — — — — — 1126 

789. Наредба о измени Наредбе о максималној 
стопи камате на краткорочне кредите за 
залихе кудељне стабљике и кудељног 
влакна — — — — — — — — — 1125 

790. Наредба о допуни Наредбе о забрани 
стављања у промет мармеладе у амбала-
жи од лима — — — — — — — — 1125 

791. Правилнику утврђивању вредности стана 1126 
792. Правилник о накнадама за прековремени 

рад и дежурство и о наградама за рад 
на ванредним пословима здравствених 
службеник^ — — — — — — — 1131 

793. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о накнадама за службена путо-
вања и селидбе у иностранство — — — 1134 

794. Наредба о оквирним категоријама станова 1185 
795. Наредба о израчунавању дела станарине 

за амортизацију — — — — — — — 1135 

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

Штампа Београдски графички-завод, Београд 


