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706. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДРУШТВЕНОМ 
КЊИГОВОДСТВУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Фе-
двративне Народне Републике Јутославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о 
друштвеном књиговодству, који је усвојила Саве-
зна народна скупштина на седници Савезног већа 
од 16 октобра 1959 године и на седници Већа про-^ 
извођача од 16 октобра 1959 године. 

СНС (А) 62 
19 октобра 1959 године 

Београд 
Претседни-к Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

Члан 6 
Служба друштвеног кшиговодства дужна је 

обезбедити одговарајућим органима политичкоте-
ритори јалних јединица податке који се односе на 
приходе и расходе буџета и фондова као и одређе-
не збирне податке, анализе и извештаје који се одн 
носе на финансиоко пословање корисника друштве-
не имовине. 

Члан 7 
Друштвено књиговодство има овоје изворе у по-

дацима којима располаже на основу платног про-ч 
мета који се врши преко банке, у актима распон 
лагања средствима која се држе код банке, у књи^ 
говодству корисника друштвене имовине, као и у 
њиховим посебним обрачунима и извештајима. 

- Подаци у друштвеном књиговодству воде се за 
сваког корисника друштвене имовине. 

Савезно извршно веће, на предлог Народне 
банке, прописује које је податке дужна да вода 
Служба друштвеног књиговодства. 

З А К О Н 
О ДРУШТВЕНОМ КЊИГОВОДСТВУ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

Устаиовљава се друштвено књиговодство као 
јавна служба којом се обезбеђује евиденција и кон-
трола коришћења и расоолагања друштвених сред-
става, евиденција о кретањима у привреди и кон-
трола извршења обавеза корисника друштвене 
имовине према друштвеној заједници. 

Члан 2 
Служба друштвеног књи го вод ств а је јединстве-

на и самостална. 
Послове Службе друштвеног књиговодства спро-

води Народна банка.. 
Савезно извршно веће може прописати да од-

ређене послове Службе друштвеног књиговодства, 
и за одређене врсте корисника друштвене имовине, 
врше и друге банке. 

Члан 3 
У саставу Службе друштвеног књшчхводства је 

финансијска инспекција. 

Члан 4 
Служба друштвеног књиговодства ради искљу-

чиво на основу закона и других прописа донетих 
на основу закона. 

Савезно извршно веће може давати Служби 
друштвеног књишоводства смернице за извршење 
овог закона. 

Члан 5 
Народна банка подноси Савезној народној скуп-

штини извештај о раду Службе друштвеног књиго-
водства. 

Члан 8 
Корисници друштвене имовине дужим су: 
1) целокупан платни промет односно фин анг-1 

сиско пословање вршити преко банке и код ње 
држати сва своја новчана средства; 

2) налоге за вршење промена на рачунима вод 
банке издавати на прописани начин; 

3) Служби друштвеног књиговод ства подносин 
ти своје предрачуне, обрачуне и завршне рачуне., 
односно предрачуне прихода и расхода, као и друге 
податке и извештаје по посебним прописима; 

4) своје књиговодство водити по посебним про-
писима тако да оно обезбеђује и податке потребне 
друштвеном књиговодству. 

Члан 9 
Служба друштвеног књигоеодства има право и 

дужност да приликом пријема налога за промене 
на рачунима код банке, или накнадно, проверава 
законитост располагање друштвеним средствима, 
рачунску исправност докумената и истинитост на-
ведених чињеница на основу којих се врше књи-
жења и располагање 

Члан. 10 
Служба друштвеног књиговодства за све кори-

снике друштвене имовине утврђује законитост ра-
сно лагања средствима распоређен^! у завршном 
рачуну, рачунску исправност тих рачуна и прове-
рава истинитост наведених чињеница на којима се 
заснивају подаци у тим рачунима. 

Члан 11 
Ако Служба друштвеног књиговодства утврда 

незаконитоет располагања друштвеном имовином, 
рачунску неисправност докумената или неистини-
тост наведених чињени-ца, решењем ће утврдити 
законито односно исправно стање. 
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Решење донето по претходном ста-ву служи као 
основ за књижење у књиговодству корисника дру-
штвене имовине и у друштвеном књиговодству. 

Служба друштвеног књиговодства доноси ре-
шење по Закону о општем управном поступку ако 
овим законом није друкчије одређено. 

Решења доносе старешине Службе друштвеног 
књиговодства односно посебно овлашћени слу-
жбеници ове службе фин анекс ки инспектори. 

Решење донето на основу овог члана доставља 
се кориснику друштвене имовине на кога се односи. 

Члан 12 
Корисник друштвене имовине и политичкоте-

риторијална јединица има право против решења 
Службе друштвеног књиговодства покренути 
управно-рачунскзи опор по одредбама овог закона. 

Члан 13 
Служба друштвеног књиговодства доставља 

одређеним корисницима друштвене имовине одре-
ђене податке, извештаје и анализе у вези са њихо-
вим финансиским пословањем и на основу ових 
предлаже мере које би требало предузети. 

Податке, извештаје и анализе из претходног 
става Служба друштвеног књиговодства доставља 
и органу управе општинског народног1 одбора над-
лежном за послове финансија односно органу који 
врши надзор над пословањем корисника друштве-
не имовине, као и другим органима. 

Члан 14 
Савезно извршно веће прописује које је врсте 

података, извештаја и анализа Служба друштвеног 
књиговодства дужна достављати политич^отерито-
ријадним јединицама, као и којим органима и ко-
рисницима друштвене имовине у смислу претход-
ног члана. Овим прописима може се овластити са-
везни -Државни секретари јат за послове финанси-
ја да ближе одреди поједине податке, извештаје и 
анализе и да утврди рокове за њихово до-стављање. 

Члан 15 
Највиши органи управљања корисника дру-

штвене имовине дужни су узети у разматрање и, по 
потреби предузети одговарајуће мере у вези са из-
вештајима и анализама Службе друштвеног књи-
говодства. 

Члан 16 
Општински и срески народни одбори на седни-

цама оба већа дужни су најмање једанпут годи-
шње разматрати анализе и извештаје из члана 6 
овог закона и по потреби предузимам одговарају-
ће мере на које су овлашћени законским прописима. 

Члан 17 
Финансијски органи општине и других поли-

тичкотериторијалних јединица блогу захтевати од 
Службе друштвеног књиговодства да изврши пре-
глед финансиског и материјалног пословања одре-
ђених корисника друштвене имовине и да им о 
томе поднесе извештај и анализе. 

Члан 18 
Књиге, картотеке и документи Службе дру-

штвеног књиговодства сматрају се јавним испра-
вама. 

Подаци Службе друштвеног књиговодства имају 
правну снагу јавне исправе и меродавни су за све 
кориснике друштвене имовине и државне органе у 
погледу обрачуна између друштва и корисника 
друштвене имовине, остварених прихода и расхода 
букета и фондова, као и других података о кори-
шћењу и расло лагању друштвеном имовином. 

Члан 19 
Службеници Службе друштвеног књиговодства 

дужни су да чувају као службену тајну све што 
сазнају приликом прегледа и контроле код кори-
сника друштвене имовине као и из других изве-
штаја и података којима располаже Служба дру-
штвеног књиговодства. 

Одредба претходног става односи се и на слу-
жбенике банака који врше послове из члана 2 став 
3 овог закона. 

Члан 20 
Као корисници друштвене имовине, у смислу 

овог закона, сматрају се: привредне организације 
(предузећа, радње и задруге, пословна удружења, 
пословни савези, заједнице привредних организа-
ција и друге организације сличног карактера); при-
вредне коморе и стручна удружења; остале ко-
море; банке и штедионице; осигуравајући заводи; 
државни органи и установе који имају предрачун 
прихода и расхода; установе социјалног осигура-
ња; остале установе; друштвене организације које 
располажу друштвеном имовином; остала друштве-
на правна лица; друштве-ни инвестициони фондо-
ви, фондови за стамбену изградњу и остали фондо-
ви који имају својство правног лица. 

„ II ДЕЛОКРУГ СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ 
КЊИГОВОДСТВА 

Члан 21 
Служба друштвеног књиговодства: 
1) води жиро рачуне и друге рачуне свих кори-

сника друштвене имовине и евидентира по одре-
ђеним елементима промене у новчаним примањима 
и додавањима које настају на овим рачунима; 

2) контролише законитост поднетих налога који 
се односе на примање и издавање; 

3) евидентира, сређује и обрађује одређене по-
датке о финансијском и материјалном пословању 
корисника друштвене имовине; 

4) стара се о благовременом обрачунавају и 
наплати прихода буџета и друштвених фондова од 
корисника друштвене имовине према посебним са-
везним прописима; 

5) контролише пр-имену прописа о утврђивању 
и расподели укупног прихода и дохотка привред-
них организација по периодичним обрачунима и 
завршним рачунима, као и примену других пропи-
са који регулишу финансиско и матери ја лио по-
словање корисника друштвене имовине; 

6) контролише завршне рачуне корисника дру-
штвене имовине са гледишта законитости, и о томе 
доно-си решење; 

7) организује или сама врши ревизију финан-
сијског и материјалног пословања корисника дру-
штвене имовине; 

8) прати остварење, расподелу и коришћење 
друштвених средстава, као и финансиоко и мате-
ри јално пословање корисника друштвене имовине, 
и на рснову тога подноси извештаје и даје предло-
ге државним органима, органима друштвеног управ-
љања указујући на проблеме и недостатке у по-
словању са друштвеном имовином; 

9) саставља збирне прегледе о остварењу, ра-
сподели и коришћењу друштвене имовине; 

10) врши анализе одређених појава у привреди 
и анализе пословања појединих корисника дру-
штвене имовине и доставља државним и другим 
органима одређене податке о текућим кретањима 
у привреди; 

11) публикује за јавну употребу одређене по-
датке и анализе које одређује савезни Државни 
секретару ат за послове финансија; 
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12) врши одређена права и обавезе у погледу 
правилне примене прописа и упутстава о послова-
њу друштвеног књигов одете а које обављају друге 
банке; 

13) врши и друге послове који су утврђени овим 
законом и другим савезним прописима. 

ЈИ ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ 
КЊИГОВОДСТВА 

Члан 22 
Служба друштвено-г књитов одете а организује се 

у Главној централи, централама и филијалама 
Народне банке. 

Члан 23 
На челу Службе друштвеног књитоводства сто-

ји генерални директор кога поставља Савезно из-
вршно веће. 

Члан ч24 
У Служби друштвеног књиговодства постоје 

финансијски инспектори на чијем челу стоји гене-
рални финансиски инспектор. Генералног финан-
сијског инспектора поставља Савезно извршно веће. 

Финансијски инспектори морају имати пропи-
сану стручну опрему. 

Члан 25 
Посебним статутом Народне банке који потвр-

ђује Савезна народна скупштина на предлог Саве-
зног извршног већа утврђује се унутрашња орга-
низација Службе друштвеног књиговодства, дело-
круг појединих организационих јединицу, међусоб-
ни односи тих јединица, постављање службеника, 
као и овлашћење појединих органа службе. 

Члан 26 
Гувернер Народне банке стара се о организа-

цији и раду целокупне Службе друштвеног књи-
говодства. 

У оквиру своје надлежности старешине центра-
ла и филијала Народне банке дужни су да се ста-
рају о правилном функционисању Службе дру-
штвеног књиговодства. 

Члан 27 
Стручна упутства за вршење послова Службе 

друштвеног књиговодства, обавезна за све органе 
Службе друштвеног књиговодства, издаје гувернер 
Народне банке. 

Упутства из претходног става важе и за банке 
за које Савезно извршно веће својим прописом из 
члана 2 став 3 овог закона одреди да врше одређе-
не послове Службе друштвеног књиговодства. 

Гувернер Народне банке може овластити ге-
нералног директора Службе друштвеног књиговод-
ства да издаје стручна упутства за вршење послова 
друштвеног књалговодетва, а генералног финанси-
оког инспектора да издаје стручна упутства за вр-
шење послова финансиске инспекције. 

Члан 28 
Финансијским инопекторима и одређеним струч-

ним службеиицима Службе друштвеног књиговод-
ства поред плате по општим прописима припада и 
посебан додатак. 

IV ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ 
Члан 29 

Промене на . рачунима корисника друштвене 
имовине врше се на основу њихових налога, на 
основу извршних судских одлука, на основу ко-

начних решења донетих у управном поступку и 
на основу решења Службе друштвеног књигсрод-
ства. 

Члан 30 
Корисници друштвене имовине дужни су уз 

налоге поднети документацију потребну да се утвр-
ди да ли је захтевана промена у. складу са законом 
и прописима донетим на основу закона: 

Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија одређује у којим случајевима и коју доку-
ментацију треба да достављају банци корисници 
друштвене имовине у смислу претходног става. 

Члан 31 
Налози корисника друштвене имовине против-

ни важећим законским и другим прописима о 
управљању и коришћењу друштвене имовине, не 
смеју се извршити. 

Члан 321 

Служба друштвеног књиговодства има право 
прегледа и контроле целокупног финансиског и ма-
теријалног пословања корисника друштвене имо-
вине, и у том циљу: 

1) контролише документа, обрачуне и пословне 
књиге; 

2) контролише залихе робе и материјала и врши 
друге прегледе у циљу утврђивања исправност^: фи-
нансијског и материјалног пословања и стања имо-
вине. 

Послове у вези са прегледом и контролом из 
претходног става врше финансиокм инспектори, а 
те послове могу вршити и други стручни службени-
ци Службе друштвеног књиговодетва који за то 
добију посебно овлашћење од старешине Службе 
друштвеног књиговодства. 

Члан 33 
Контрола налога, обрачуна, завршних рачуна, 

предрачуна и других докумената корисника дру-
штвене имовине може бити претходна и накнадна. 

1. Претходна контрола 
Члан 34 

Служба друштвеног књитоводства контролише 
исправност налога и пре њиховог извршења. 

Контрола исправност налога састоји се у ггро-
веравању да ли је поднети налог правилно састав-
љен и потписан од овлашћених лица, да ли за из-
вршење налога постоји довољно средстава и да ли 
је по,днета прописана документација, као и да ли 
су налози и чињенице наведене у налогу у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона.-

Контролу законитости налога, као и испитива-
ње истинитости чињеница наведених у налогу, 
Служба друштвеног књитоводства врши само ако 
се тиме не омета њено редовно пословање. Ако при 
тој контроли није било могуће довољно испитати 
законитост налога и истинитост наведених чиње-
ница, ова контрола дужна је на то упозорити орга-
не који врше накнадну контролу. 

Члан 35 
Контрола испраености обрачуна, бруто билан-

са, предрачуна и других докумената, на основу ко-
јих се врши књижене, састоји се у провераван^ 
њихове рачунске исправност , као и у проверава-
њу да ли су састављени у складу са законским 
прописом. 

Члан 36 
Ако Служба друштвеног књиговод ства прили-

ком вршена претходне контроле налога односио 
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обрачуна утврди да ови садрже недостатке или 
неправилности, позваће издаваоца налога односно 
обрачуна да отклони утврђене недостатке односно 
неправилности у року који не може бити краћи од 
три дана. 

Члан 37 
Ако издавалац налога односно обрачуна не 

отклони у остављеном року утврђене недостатке 
или неправилности, Служба друштвеног књиговод-
ства донеће решење по члану 11 овог закона. 

2. Накнадна контрола 
Члан 38 

Служба друштвеног књиговодства врши и нак-
надну контролу налога, обрачуна, бруто биланса, 
предрачуна и других докумената на основу којих 
се врше књижења. 

Накнадна контрола састоји се, поред провера-
в а н ^ исправноети налога и обрачуна у смислу чл. 
34 и 35 овог закона, и у утврђивању законитости ра-
сло лагања друштвеном имовином, рачунске исправ-
н о с т докумената и тачности података. 

Накнадна контрола врши се на основу докуме-
ната којима банка располаже, као и прегледом књи-
га, докумената и пословања корисника друштвене 
имовине. 

Члан 39 . -
Преглед књига, докумената и пословања кори-

сника друштвене имовине врше финансијски ин-
спектори или други стручни службеници Службе 
друштвеног књиговодства који за то добију посеб-
на овлашћења од старешине Службе друштвеног 
књиговодств а. 

Члан 40 
Ако Служба друштвеног књиговодсгва прили-

ком накнадне контроле утврди недостатке и не-
правилности у извршеним налозима, обрачунима, 
бруто билансима, предрачунима и другим докумен-
тима на основу којих се врши књижење, донеће 
решење по члану 11 овог закона и одредиће при-
мерен рок за њихово отклањање. Овај рок не може 
бити краћи од 3 дана, осим ако ПОСТОЈИ опасност 
настанка штете за друштвену заједницу. У том 
случају може се наредити да се недостаци односно 
неправилности без одлагања отклоне. 

Решење из претходног става доставља се ди-
ректору привредне ортанизахтије, старешини орга-
на или установе, као и највишем органу управ-
љања корисника друштвене имовине, ксд којих су 
утврђени недостаци или неправилности, и банци 
код ноје се воде рачуни средстава корисника дру-
штвене имовине. 

Члан 41 
Ако корисник друштвене имовине у остављеном 

року не отклони неправилности односно недостатке 
по решењу из претходног члана, Служба друштве-
ног књиговодства извршиће решење односно пре-
дузеће мере за које је законом овлашћена да се 
решење изврши. ^ 

Члан 42 
Служба друштвеног књитоводства врши у сми-

слу члана 10 овог закона преглед завршних рачуна 
ових корисника друштвене имовине и својим реше-
њем утврђује њихову исправност. 

Ако Служба друштвеног књиговодства утврди 
неисправност завршног рачуна, поступиће по од-
редбама чл. Зв и 40 овог закона и посебним пропи-
сима о завршним рачунима. 

Завршни рачуни корисника друштвене имови-
не, пре него што буду поднесени на одобрење ор-

ганима предвиђеним у посебним прописима, морају 
бити усклађени са одређеним подацима друштве-
ног књиговодства према прописима о завршиш! ра-
чунима. 

Члан 43 
Ако се из података, посебних извештаја, перио-

дни них обрачуна и завршних рачуна, као и непо-
средним прегледом не може тачно утврдити стање 
средстава и финансијског и материјалног посло-
вања корисника друштвене имовине, Служба дру-
штвеног књиговодства дужна је да организује или 
обави ревизију финансијског и материјалног посло-
вања корисника друштвене имовине. 

Члан 44 
Ако Служба друштвеног књиговодства запази 

крупније недостатке или неправилности у финзн-
сиском или материјалном пословању корисника 
друштвене имовине, или да овај не послује с па-
жњом доброг привредника, дужна је, поред пре-
дузиман^ мера предвиђених овим законом, о томе 
известити и орган управе политичкотеритори јалне 
јединице надлежан за послове финансија и најви-
ши орган управљања корисника друштвене имо-
вине. 

Члан 45 
" Ако Служба друштвеног књиговодства сматра 

да руководилац рачуноводства код корисника дру-
штвене имовине због недовољне стручне опреме, 
раније лоше праксе или раније утврђених пропу-
ста не пружа уверење да може уредно водити фи-
налне ис ко и материја лио пословање, може предло-
жити ор-гану надлежном за постављење старешине 
рачуноводства да га смени. 

Члан 46 
Служба друштвеног књиговодства дужна је из-

вршити преглед финансијског и материјалног по-
словања одређених корисника друштвене имо-вине 
на захтев органа из члана 17 овог закона, ако по-
стоји основана сумња у неуредност пословања. 

По осталим захтевима органа управе из чла-
на 17 овог закона Служба друштвеног књиговод-
ства поступиће ако то не омета вршење њених 
основних функција. Она је дужна да извести ор-
ган који је поставио тај захтев о времену када мо-
же извршити тражени преглед односно да ли за 
то постоје могућности. 

3. Овлашћење финансиских инспектора 
Члан 47 

Финансијски инспектори врше задатке предви-
ђене овим законом и другим савезним прописима 
самостално и доносе решења по члану 11 овог за-
кона и без посебног овлашћења. 

Приликом вршења прегледа и контроле код ко-
рисника друштвене имовине финансиски инспек-
тор мора имати легитимацију којом се утврђује ње-
гово својство фин ахенског инспектора. 

Члан 48 
Финансијски инспектор у вршењу прегледа и 

контроле код корисника друштвене имовине има 
право да тражи од одговорних службеника писме-
не изјаве и објашњења која се односе на фин атом-
ско и матери ја лио пословање, као и на друге окол-
ности које су у вези са правилном применом про-
писа. 

Физнамсиоки инспектор у вршењу прегледа и 
контроле има право да користи услуге стручних 
лица и стручних установа. 
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Члан 49 
Ако финансиски инспектор не може да утврди 

право стање финансиског и материјалног послова-
ња корисника друштвене имовине, а основано по-
сумња да су учињене крупне неправилности у ра-
сполагању друштвеном имовином, може донети ре-
шење: 

1) о обустави располагање средствима корисни-
ка друштвене имовине до виси-не оспореног износа; 

2) о привременој обустави коришћења новча-
них средстава У целини на рачуну корисника дру-
штвене имовине код банке, ако основано посумња 
да ће се и надаље вршити крупне неправилности. 

Ако је донето решење о обустави располагања 
средствима до висине оспореног износа, поступиће 
се у смислу члана 11 овог закона. 

Ако је решењем обустављен коришћење нов-
чаних средстава у целини, обустазљање не може 
бити дуже од 8 дана од дана саопштења решења 
ако генерални финансијски инспектор у том року 
не потврди решење. 

Решење из става 1 овог члана доставља се 
банци код које се воде рачуни платног промета ко-
рисника друштвене имовине, органу управе оп-
штинског народног одбора надлежном за послове 
финансија као и највишем органу управљања ко-
рисника друштвене имовине, 

Члан 50 
Решењем донетим у смислу става 3 претходног 

члана не може се обуставити исплата минималних 
личних доходака радника, као и исплата плата 
јавних службеника. 

Члан 51 

Ако фиеаисиски инспектор утврди да су одре-
ђена лица учинила крупне неправилности, може 
предложити да се та лица удаље од даљег вршења 
финансиског и материјалног пословања. 

Орган корисника друштвене имовине надлежан 
за распоређивање службеника на радна места ду-
жан је узети у поступак предлог ф и н а н т с к о г ин-
спектора и о својој одлуци известити Службу дру-
штвеног књиговодства. 

Члан 52 
Ако фин антенски инспектор сматра да је радник \ 

односно службеник корисника друштвене имовине 
извршеним радњама учинио кривично дело или 
привредни преступ, дужан је поднети захтев за 
гоњење надлежном јавном тужиоцу, а по потреби 
обавестити органе управљања корисника друштве-
не имовине. 

Ако утврђене неправилности претстављају пре-
кршај, финансиски инспектор може поднети при-
јаву органу надлежном за вођење адмигаистратив-
но-казненог поступка. 

Члан 53 
Ако постоји основана сумња да је учињено 

кривично дело, привредни преступ или прекршај, 
финанзсиски инспектор може привремено одузети 
предмет кривичног дела, привредног преступа од-
носно прекршаја, о чему је дужан дати писмену 
потврду. 

4. Захтев за поновно испитивање решења Службе 
друштвеног књиговодетва 

Члан 54 
Корисник друштвене имовине може поднети 

захтев за поновно испитивање решења Службе 
друштвеног књиго водства у ро-ку од 16 дана од 
дана достављања решења. 

Захтев за поновно испитивање решења Службе 
друштвеног књиговодства може поднети и поли-
тичкотериторијална јединица у року од месец дана 
од дана кад су извршене промене у приходима на 
њеном рачуну код банке. 

По решењу Службе друштвеног књиговодства 
по коме нису извршене промене на рачунима поли-
тичкотериторијалне јединице код банке, али које 
може имати утицаја на њене приходе, политичк:о-
територи јална јединица може поднети захтев за 
поновио испитивање решења у року од 15 дана од 
дана сазнања, али најдоцније у року од 2 године од 
дана донетог решења. 

Захтев за поновно испитивање предаје се Слу-
жби друштвеног књиговодства која је донела ре-
шење. Захтев мора бити образложен и докумен-
том ае. 

По захтеву за поновно испитивање решава ста-
реши.на финансиских инспектора у централи одно-
сно Главној централи Народне банке по стручним 
упутствима која доноси гувернер Народне банке. 

По захтеву за поновно испитивање донеће се 
ново решење у року од месец дана од дана подно-
шења захтева. Ово је решење коначно. 

Захтев за поновно испитивање не одлаже извр-
шење решења из става 1 овог члана. 

5. Поступак контроле у Југоеловенској народној 
армији 

Члан 55 
За предузећа која производе за одређене по-

требе Југословенске народне армије, као и за је-
динице и установе Југоеловеноке народне армије, 
друштвено књиговодство води Народна банка — 
Војни сервис. 

Контролу финансиског и материјалног посло-
вања предузећа која производе за одређене потребе 
Југословенске народне армије, као и јединица и 
установа Југословенске народне армије, врше по-
себни органи у саставу Државног секретаријата за 
послове народне одбране. Ови органи одговарају за 
свој рад Државном секретару ату за послове на-
родне одбране. 

Државни секрет ари јат за послове народне од-
бране може контролу или неке послове контроле 
финансискот и материјалног пословања из прет-
ходног става пренети на Народну банку — Војни 
сервис. 

Начин вршења контроле финансијског и мате-
ријалног пословања, као и права и дужности ин-
спектора приликом вршења' те контроле, прописаће 
државни секретар за послове народне одбране са-
гласно одговарајућим одредбама овог закона, а у 
сагласности са савезним Државним секретару атом 
за послове финансија. 

Извештај Народне банке из члана 5 овог закона-
обухвата и пословање Службе друштвеног књиго-
водства по претходним ставовима. 

6. Обнова поступка 
Члан 56 

Поступак окончан решењем Службе друштве-
ног књиговодства које је постало коначно, може се 
обновити под условима из Закона о општем управ-
ном поступку у року од две године од дана достав-
љања решења кориснику друштвене имовине. 

Изузетно, и после рока од две године може се 
тражити обнова поступка у случајевима наведеним 
у члану 249 тач. 2 и 3 Закона о општем управном 
поступку. 

7. Ревизија 
Члан 57 

Ако је решењем Службе друштвеног књиговод-
ства које је постало коначно, повређен пропис на 



- " . рана 1006 —- Број 43 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 28 октобар 1959 

штету друштвене заједнице, генерални финанси-
ски инспектор може донети по службеној дужно-
сти ново решење у року од две године од дана до-
ношења решења. 

Корисник друштвене имовине може у року из 
претходног става поднети захтев генералном фи-
нансијском инспектору да измени коначно решење 
Службе друштвеног књиговодства којим је повре-
ђен закон на његову штету. Генерални финансиски 
инспектор дужан је у року од два месеца донети 
решење којим ће оценити оправдан ост поднетог 
захтева. 

Генерални финаноиски инспектор не може у 
смислу претходних ставова донети ново решетке 
ако је по решењу Службе друштвеног књиговод-
ства донета одлука у управно-рачунском спору. 

8. Захтев за покретање управног спора 
Члан 58 

Ако Служба друштвеног књитоводства сматра 
да је коначним решењем донетим у управном по-
ступку од стране других органа повређен закон на 
штету друштвене заједнице, може поднети предлог 
јавном тужиоцу за покретање управног спора. 

V УПРАВНО-РАЧУНСКИ СПОР 
Члан 59 

Упр авио-рачунски спор може се покренути прог 
ти)в решења Службе друштвеног књиговодс^ва ко-
јим се решава о законитости ра спо лагања друштве-
ном имовином, о рачунској испраЕности доку?! ен ата 
и о истинитости наведених чињеница које служе 
као подлога за располагање друштвеном имови.ном 
и за књижене, о исправност периодичних обра-
чуна и завршних рачуна односно испран кости из-
вршења предрачуна прихода и расхода корисника 
друштвене имовине. 

Упр авио-р ачунски спор може се по-кренути 
против коначног решења (члан 54 став 6), против 
решења по коме је поднет захтев за по-новно испи-
тивање а по њему није донето решење у прописа-
ном року, против решења које је донео генерални 
финансиски инспектор на о-снову члана 57 овог за-
кона, као и против решења финансијског инспек-
тора које је потврдио генерални финансиски ин-
спектор на основ,у члана 49 овог зако-на. 

Члан 60 
Тужбу к-ојом се покреће управно-рачунски спор 

може поднети корисник друштвене имовине ако 
сматра да је решењем Службе друштвено-г књиго-
водства повређено његово право или непосредни 
интерес заснован на закону. 

Тужба се подно-си у року од месец дана од да,на 
достављања решења. 

Ако је против решења Службе друштвеног 
књиговодства поднет захтев за поновно испитивање 
решења а по њему није донето решење у прописа-
ном року, тужба се по-дноси против решења Слу-
жбе друштвеног књиговодства у р-оку од месец 
дана од дана до кога је морало бити до-нето решење 
по поднетом захтеву за поновно и-спитивање реше-
ња Службе друштвен-ог књиговодства. 

Тужбу из става 1 овог члана може поднети и 
политичкотериторијална јединица, ако сматра да 
су јој решењем Службе др-уштвеног књиго-водства 
донетим по члану 54 ст. 6 овог закона ускраћени 
приходи који јој припадају по закону. Ову тужбу 
по литичкотеритори јална једи-ница може поднети у 
р-оку из става 2 односно става 3 овог члана. 

Тужба се предаје суду непо-средно или му се 
шаље поштом препоручено. 

Члан 61 
Управно-рачунеке спорове решавате виши при-

вредни судови и Врховни привредни суд. 

Кад се код вишег привредног суда одно-сно код 
Врхо-вн-о-г пр-ивредног суда расправља о управно-
рачунском опору, повремене судије не могу бити 
службеници заинтересованих кори-сника друштвене 
имовине и службеници банака који раде на посло-
вима друштвеног књиговодства. 

Члан 62 
Ви-ши привредни суд решава у првом степену 

по тужбама против решења Службе друштвеног 
књиговодства. 

Члан 63 
Против одлуке вишег привредног суда може се 

изјавити жалба Врховном привред-ном суду. 

Члан 64 
Против правоснажних одлука виших привред-

них судова о кој-има Врховни пр,ивредни суд није 
расправљао поводом жалбе, претседник Врховног 
привредног суда може изјавити захтев за заштиту 
законитости у р-оку од 45 дана од правоснажности 
одлуке. 

Члан 65 
У управ-но-рачунским спор-овима суд утврђује 

чињзнич-но стање које је одлучујуће за ремење 
спора, уколико сматра да чињенице нису довољно 
утврђене у управн-ом по-ступку. 

Члан 66 
Суд решава спор пресудом. 
Пре-судом се тужба уважава и оспорено реше-

ње поништаса, или тужба одбија као неоснована. 
Пресудо-м се м-оже решити сама ствар. 

Члан 67 
Ако суд утврди да Је решење неправи,лно у 

формалном погледу или да је у појединим његовим 
тачкама које се тужбом оспоравају противно зако-
ну, а није у мо-гућности да пресудом реши односе 
о којима се у тим та-чкама ради, поништиће решење 
и наложиће Служби друштвеног књиговодства да 
донесе ново решење у смислу правног схватања 
изнетог у пресуди. 

Ако^ је суд у могућности да сам расправи од-
носе који су побијеним решењем решени противно 
закону поништиће решење и пресудом решити саму 
ствар. Таква пресуда у свему замењује поништено 
решење и служ-и као о-снов за вршење промена на 
рачунима корисни-ка друштвене имови.не (члан 29). 

Ако се побиј ано решење односи на периодични 
обрачун, завршни рачун, или извршење предрачуна 
прихода и расход,а, а суд је расправио односе од 
којих зависи исправно-ст овог обрачуна, рачуна или 
предрачуна, и ако се судска пресуда може извр-
шити вршењем измена у том обрачуну, рачуну од--
нооно предрачуну без доношења посебног решења 
у извршењу пресуде, суд ће по-ништити о-спорено 
решење и пресудом ће наложити кориснику дру-
штвене имовине да у одређеном року изврши ове 
измене. 

Члан 68 
У управно-рачунским споровима судови посту-

пају сходно одредбама Закона о управним споро-
вима, уколико овим закон-ом није друкчије одре-
ђено. 

VI ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ОРГАНА 
СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА 

Члан 69 
Органи Службе друштвеног књигов од ств а ду-

жни су вршити поверене послове савесно и уредно 
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п р и д р ж а в а ј у ^ се одредаба овог закона и других 
прописа, као и упутстава којима се регулише рад те 
службе. 

Члан 70 
Ако се службеник: Службе друштвеног књиго-

водства или службеник банке из члана 2 став З, 
овог закона није придржавао одредаба овог закона 
и других прописа и упутстава који регулишу рад 
ове службе, против таквог службеника покренуће 
се ди сц ип ли н с ки поступак. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка 
може поставити, поред лица одређених по Закону 
о јавним службеницима, и старешина Службе дру-
штвеног књиговодства односно старешина органа 
финансијске инспекције. 

Члан 71 
Дисциплински поступак спроводи се по одред-

бама Закона о јавним службеницххма. 
Изузетно од одредаба члана 394 Закона о јав-

ним службеницима, кад је у питању дисциплински 
преступ, дисциплински поступак се води код посеб-
ног дисциплинског суда у Служби друштвеног 
књигоеодства централе Народне банке за народну 
републику, као суда првог степена. 

Посебан диециплинеки суд у Служби друштве-
ног књиговодства Главне централе Народне банке 
суди у првом степену по дисцип лидским престу-
пима службеника Службе друштвеног књиговод-
ства Главне централе Народне банке, а у другом 
степену по жалбама против пресуде и решења по-
себног првостепеног дисципл/инскот суда централе 
Народне банке за народну републику. 

По жалбама против првостепених пресуда по-
себног дисциплинског суда Главне централе Народ-
не банке решава савезни Виши дисциплински суд. 

Члан 72 
Ди?сциплински поступак може се покренути и 

против директора пословне јединице банке, ако се 
утврде неправилности по пословима из члана 2 
став 3 овог закона. 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 73 

Новчаном казном од 20.000 до 5,000.000 динара 
казниће се за привредни преступ привредна орга-
низација, као и друга организација и установа која 
по начелима привредног пословања редовно и трај-
ко остварује доходак, ако не отклони утврђене не-
правилности или не изврши наређене мере пред-
виђене овим законом у року одређеном решењем 
Службе друштвеног књиговодства. 

За радње из претходног става казниће се нов-
чаном казном од 1.000 до 50 000 динара и одговорно 
лице у привредној и другој организацији и уста-
нови. 

Члан 74 
Новчаном казном од 20.0,00 до 1,000.000 динара 

казниће се за прекршај привредна организација, 
као и друга организација и установа која по наче-
лима привредног пословања редовно и трајно оства-
рује доходак, и то: 

1) ако не дозволи односно не омогући надле-
жном органу Службе друштвеног књиговодства или 
његовом овлашћеном службенику да у редовном 
радном времену изврши преглед у смислу одредаба 
овог закона, или га омета у вршењу прегледа; 

2) ако на писмени захтев Службе друштвеног 
књиговодства не да у року од 8 дана од дана до-
стављена захтева тражена објашњења или изјаву. 

Новчаном казном од 1.000 до 50.000 динара ка-
зниће се за прекршај из тач. 1 и 2 претходног става 
и одговорно лице у привредној и другој организа-
цији и установи. 

Члан 75 
Новчаном казном од 1.000 до 50.000 динара ка -

зниће се за прекршај одговорно лице код корисни-
ка друштвене имовине из члана 20 овог закона 
који нису наведени у претходном члану, изузев код 
државног органа, ако изврши коју од радњи из 
чл. 73 и 74 овог закона. 

Члан 76 
За поступак по привредним преступима пред-

виђеним у члану 73 овог закона надлежни су окру-
жни привредни судови. 

За поступак по пренршајима предвиђеним у чл. 
74 и 75 овог закона надлежан је судија за прекр-
шаје среског народног одбора. 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 77 

Упр авио-рачунски опор може се покренути са-
мо против решења донетих после ступања на снагу 
овог закона. 

Члан 78 
Финансијске инспекторе који имају прописану 

стручну спрему и остале услове потребне за обав-
љање послова финансиске инспекције, преузеће 
Народна банка у року од два месеца од дана сту-
пања на снагу овог закона. 

Члан 79 
На основу члана 2 став 3 овог закона Савезно 

извршно веће регулисаће код којих ће банака одре-
ђене врсте корисника друштвене имовине вршити 
платни промет, као и међусобне односе Службе 
друштвеног књиговодства и других банака које 
обављају одређене послове Службе друштвеног 
књиговодства. 

ФЕш 80 
Овлашћује се Савезно извршно веће да доноси 

ближе прописе о роковима и начину поступног уво-
ђења и организовања Службе друпЈтвеког књиго-
водства по одредбама овог закона. 

Члан 81 
Посебним прописима Савезног извршног већа 

утврдиће се који су прописи престали да важе да-
ном почетка примењив ања овог закона у смислу 
претходног члана. 

Члан 82 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-
лжвању у „Службеном листу ФНРЈ". 

707. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИСКОРИШЋАВА-? 
ЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

На основу члана 71 тачка 2 У-ставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
дер ативне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е и са-? 
везним органима власти, проглашава се Закон 
о искоришћавању пољопривредног земљишта, ШУИ 
је усвојила Савезна народна скупштина на седници 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 28 октобар 1959 - " . рана 1008 —- Број 43 

Савезног већа од 15 октобра 1959 године и на сед-
ници Већа произвођача од 15 октобра 1959 године. 

СНС/А/61 
19 октобра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИСКОРИШТжАВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
(1) Искоришћавање пољопривредног земљишта, 

без обзира у чијој је својини, је од општег дру-
штвеног интереса и има се вршити пр (ана одредба-
ма овог закона и прописа донетих на основу њега, 
а у складу с природним и економским условима 
производње. 

(2) Као "пољопривредно земљиште, у смислу 
овог закона, сматрају се њиве, вртови, воћњаци, 
виногради, ливаде, пашњаци и трстици, као и друго 
земљиште ноје би по својим природним и економ-
ским условима нај корисније служило општим ин-
тересима ако би се искоришћавало за пољопри-
вредну производњу. 

(3) Као пољопривредно земљиште, у смислу 
овог закона, не сматра се земљиште које се налази 
у ужем грађевинском рејону гр-ада или насеља 
градског карактера. 

Члан 2 
(1) Пољопривредно земљиште има се искори-

шћавати, по правилу, за пољопривредну произ-
водњу. 

(2) За друге сврхе пољопривредно земљиште 
може се искоришћавати само у случај евима који 
су предвиђени законом (чл. 51 и 52). 

(3) Пољопривредно земЗ^ште које се не иско-
ришћује за пољопривредну производњу, а за које 
у смислу претходног става није предвиђено да се 
може искоришћава^ за друге сврхе, -привешће се 
пољопривредној производњи кад за то буду обезбе-
ђени услови. 

Члан 3 
(1) Пољопривредне организације, еопствееици и 

други корисници пољопривредног земљишта (ко-
рисници!) дужни су пољопривредно земљиште иско-
ришћавати на. начин који највише одговара при-
родним особинама земљишта и постојећим економ-
ским и техничким условима. 

(2) Ако корисници не обрађују земљиште или 
га не обрађују на начин прописан у претходном 
ставу, општински народни' одбор дужан је обезбе-
дити обраду земљишта сагласно одредбама овог 
закона. 

Члан 4 
(1) Општински народни одбор може прописати 

да ое на целом подручју или на појединим дело-
вима подручја општине при обради земљишта 
имају применити одређен минимум агротехничких 
мера или поједине агротехничке мере. 

(2) Исто тако општински народни одбор може 
прописати да се на пољопривр ед ном земљишту, 
чија је производна способност услед природних 
услова или нерационалне обраде умањена тако да 

је то земљиште неподесно за интензивну производ-
њу, морају применити одређене агромелиорациоие 
мере ради оспособљавања земљишта за такву про-
изводњу. 

(3) Уколико општински народни одбори не 
пропишу мере из претходних ставова, срески на-
родни одбор може такве мере прописати за поје-
дине општине или за одређена подручја појединих 
општина. 

(4) Мере ив ст. 1 и 2 овог члана народни од-
бори могу прописати пошто су претходно обезбе-
ђени услови за примену тих мера. 

Члан 5 
(1) Пољопривредна организација може тражити 

од општинског народног одбора да пропише одре-
ђени минимум агротехничких мера или поједине 
а.гротехничке или агромелморационе мере, ако је 
обезбедила услове за примену таквих мера на под-
ручју за које предлаже да оне буду прописане. 

(2) Ако се општински народни одбор не сложи 
са предлогом пољопривредне организације да он 
пропише мере из претходног става, пољопривредна 
организација може тражити' од среског народног 
одбора да он пропише такве мере. 

Члан 6 
(1) Одређени минимум агротехничких мера или 

поједине агротехничке или атромелиорационе мере 
општински и срески народни одбор може прописати 
тек пошто је претходно прибавио мишљење коми-
сије стручњака о потреби, могућности и еконо-
мичности примене таквих мера. 

(2) Комисија даје мишљење на основу економ-
сио-техничке документације о потреби, могућности 
и еиономичн01сти примене предложених мера. 

(3) Економско-техничка документација мора да 
садржи преглед потребних и р а с п о л о ж и в е сред-
става за спровођење предложених мера, начин њи-
ховог спровођења и предрачун трошкова који су за 
то потребни. 

(4) Економско -те хничку документацију израђује 
орган управе општинског односно среског народног 
одбора или пољопривредна организација ноја је 
предложила прооисивање мера из става 1 овог 
члана. 

(5) Комисија може тражити допуну економско-
техничке документације или је сама прибавити. 

(6) Ближе прописе о економско-техничкој до-
кументацији доносе народне републике. 

Члан 7 
(1) Комисија стручњака из претходног члана 

састоји се од 5 до 7 чланова. 
(2) Комисију образује и њене чланове именује 

савет општинског односно среског народног од-
бора надлежан за пољопривреду из реда пољо-
привредних стручњака, и то једног члана са листе 
пољопривредних стручњака ноју утврђује ре-
публичко извршно веће. 

(3) За чланове комисије не могу бити одређени 
службеници народног одбора који комисију обра-
зује. 

(4) Ако комисија сматра да нема потребе и мо-
гућности да с ј примене мере из става 1 претходног 
члана, општински и срески народни одбор може 
такве мере прописати тек по добијеној сагласности 
републичког извршног већа. 

Члан 8 
(1) Ако срески народни одбор нађе да нису 

испуњени услови за примену агротехничжих или 
агромелиорационих .мера ноје је прописао општин-
ски народни одбор, може прописе општинског на-
родног одбора укинути. 
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(2) Право из претходног става има и републичко 
извршно веће у погледу прописа среског народног 
одбора, а ако срески народни одбор није укинуо 
прописе општинског народног одбора републичко 
извршно веће има то право и у погледу прописа 
општинског народног одбора. 

Члан 9 
Ако се пољопривредно земљиште у грађан-

ској својини обрађује у кооперацији са пољопри-
в р е д о м организацијом, уговорне обавезе између 
пољопривредне организације и индивидуалног про-
извођача не могу бити у погледу начина обраде 
земљишта мање од прописаног минимума агроте-
хничких мера. 

Члан 10 
(1) Свака пољопривредна органи-зација дужна је 

дг изради свој основни план искоришћавања зем-
љишта. 

(2) Приликом израде основног плана искори-
шћавања земљишта, пољопривредна организација 
предвиђа и средства потребна за примену појединих 
агротехничких мера на земљишту које обрађује у 
иооперацији или по основу закупа. 

(3) Основни план искоришћаван,а землзишта је 
основица за пословање и за инвестициона улагања 
пољопривредне организацигј е. 

Члан 11 
(1) Ради бољег неноришћавагња и заштите по-

љопривредног земљишта од штетног дејства вода 
и ради искоришћавања вода за пољопривредну 
производњу, изводиће се на том земљишту хидро-
мелиорациони радови и изграђиваће се хидроме-
лиорациони системи. 

(2) Хи дромелиор ационим системом управља се 
у општем интересу, а по начелима привредног по-
словања и пуног привредног искзоришћавања. 

Члан 12 
У погледу искоришћавања земљишта подложног 

ерозији или штетном дејству бујица, прооисмваће 
се посебне мере у оквиру овог закона. 

Члан 13 
Ради рационалног искоришћавања пољопри-

вредног земљишта, може се, под условима који су 
одређени законом, вршити арондација пољопри-
вредног земљишта. 

Члан 14 
(1) Пољопривредно земљиште.у грађанској сво-

јини у слободном је промету и може се давати у 
закуп. 

(2) Промет пољопривредног земљишта у гра-
ђанској својини регулише се посебним савезним за-
коном. 

(3) У случају продаде или даван,а у закуп по-
љопривредног земљишта у грађанској својини, по-
љопривредне организације имају прече право ку-
повине односно узимања у закуп. 

Члан 15 
Прохтее за чије су доношење овлашћени овим 

законом, општински и срески народни одбори до-
носе на седницама оба већа, ако овим законом 
није друкчије одређено. 

Члан 16 
Као пољопривредне организације у смислу 

овог закона сматрају се пољопривредна добра, се-
љачке радне задруге, пословни савези земљора,ц-
ничкик задруга, специ ј а лиз ов а не земљсраднттч-ге 
задруге, опште земљорадничке задруге, економије 

општих земљорадничких задруга, економије при-
вредних организација које су регистроване као по-
гони са самосталном обрачуном, расадници, ергеле 
и товилишта који су регистровани као привредне 
организације или су погони са оамосталним обра-
чуном, пољопривредне станице, огледна добра и 
научне пољопривредне установе које имају пољо-
привредно земљиште. 

II ИСКОРИШЋАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА 

1. Пољопривредно земљиште у друштвеној својини 
Члан 17 

Корисници пољсшривредног земљишта у дру-
штвеној својини који то земљиште искоришћава ју 
за пољопривредну производњу, дужни су обрађи-

.вати га према овом основном плану искоришћавања 
пољопривредног земљишта. 

Члан 18 
(1) Основни план искоришћавања пољопри-

вредног земљишта пољопривредне организације је 
дугорочан план економских и техничких решења 
за најбољи начин искоришћавања земљишта. 

(2) Основни план искоришћавања пољопривред-
ног земљишта пољопривредне орган,изације мора 
садржавати, поред осталог, податке о природним 
условима за пољопривредну производњу и мере за 
одржавање и побо лишавање плодности земљишта. 

(3) Основни план искоришћавања пољопривред-
ног земљишта пољопривредне организације мора 
бити засно-ван на савременим научним принципима 
који обезбеђују економично искоришћавање пољо-
привредног земљишта. 

Члан 19 
(1) Основни план искоришћавања пољопри-

вред,ног земљишта пољопривредне организације 
израђују самостално. 

(2) Израђивањем основних планова искоришћа-
вања пољопривредног земљишта могу се, као услу-
жном делатношћу, бавити специј ализоване органи-
зације за пројектовање у пољопривреди, као и уста-
нове и органи управе који имају лица стручна за 
тај посао. 

у 
Члан 20 

Основни план иокоришћавања пољопривредног 
земљишта доноси раднички савет пољопривредног 
добра", задружни савет земљорадничке задруге, од-
носно скупштина задруге ако нема задружног са-
вета, као и управни одбор пољопривредне уста-
нове. 

Члан 21 
Ближе прописе о изради основних планова 

искоришћавања пољопривредног земљишта и о по-
ступку за њихово доношење могу доносити народне 
републике. 

Члан 22 
Законом народне републике регулише се иско-

р и т и ав ање пашњака у друштвеној и грађанској 
својини. 

2. Пољопривредно земљиште у грађанској својини 
Члан 23 

(1) Корисник пољопривредног земљишта у гра-
ђанској 'својини дужан је то земљиште обрађивати 
онако како се обрађује у крају у коме се оно на-
лази. 

(2) Кад је у погледу земљишта из претходног 
става надлежни орган прописао агротехничке или 
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агромелиор ационе мере, а обезбеђени су услови 
потребни за спровођење тих мера, корисник земљи-
шта дужан је те мере применити. 

(3) Ако корисник пољопривредног земљишта у 
грађанској својини не може сам обезбедити примену 
мера из претходног става, може са пољопривредним 
организацијом, по тржишним ценама и другим тр-
жишним условима, закључити уговор кодим се обез-
беђује примена тих мера. 

(4) Ако корисник земљишта и пољопривредна 
организација не постигну споразум о условима 
обраде земље, те услове утврђује, на захтев ко-
рисника, арбитражна комисија. 

(5) Арбитражна комисија из претходног става 
образује се при органу управе општинског народ-
ног одбора надлежном за послове пољопривреде. 

(6) Арбитражну комисију сачињавају један 
службеник органа из претходног става као прет-
седник комисије и по један претставнигс заинтере-
сованих страна. 

(7) Ако која од заинтересованих стр-ана не име-
нује свог претставшжа, њега ће одредити орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове пољопривреде. 

(8) Достављањем одлуке арбитражне комисије 
странкама сматра се да је уговор закључен под 
условима који су том одлуком утврђени. 

(9) Свака странка може тужбом суду захте-
вати поништај одлуке арбитражне комисије под 
условима под којима се може захтевати поништај 
пресуде избраног суда. 

Члан 24 
(1) Ако корисник пољопривредног земљишта у 

грађанској својини не обради земљиште на начин 
из члана 23 став 1 овог закона у време у које се 
Обично обрађује у крају у коме се оно налази, 
а у томе није био спречен дејством више силе или 
другим оправданим разлозима, необрађено земљи-
ште може се, ставити под принудну управу за време 
од 1 до 5 година. 

(2) Овлашћују се народне републике да својим 
прописима одреде случајеве у којима се, изузетно 
од одредбе претходног става, необрађено земљиште 
неће ставити под принудну управу. 

Члан 25 
Пољопривредно земљиште у грађанској својини 

може се ставити под принудну управу за време од 
1 до 5 година и кад корисник не примени прописане 
агротехничке или агромелиорационе мере или кад 
земљиште не користи у складу са основним планом 
иокоришћавања земљишта на подручју хидроме-
лиорациовог система, а у томе није био спречен 
дејством више силе или другим оправданим разло-
зима. 

Члан 26 
(1) Орган управе општинског народног одбора 

надлежан за послове пољопривреде дужан је во-
дити евиденцију о необрађеним земљиштима и о 
земљиштима на којима нису примењене прописане 
агротехничке и агромелиорационе мере. 

(2) Ако орган из претходног става утврди да 
неко земљиште није обрађено или да ва земљишту 
нису примењене агротехничке или агромелиора-
ционе мере, позваће корисника и испитаће га због 
чега земљиште вије обрађено односно због чега 
нису примењене прописане мере. 

СЗ) Кад орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове пољопривреде утврди да 
је земљиште остало необрађено или да нису при-
мењене прописане мере, а да корисник није у томе 
био спречен дејством више силе или другим оправ-
даним разлозима, одредиће кориснику решењем 

примерен рок за обраду земљишта односно за при-
мену прописаних мера. 

(4) Одредбе претходних ставова примењују се 
и у случајевима кад се земљиште не користи у 
складу еа основним планом искоришћавања земљи-
шта на подручју хидромелиор ационог система. 

(5) Против решења донетог по претходном ставу 
нема места жалби нити се може водити управни 
спор. 

(6) Ако корисник не поступи по решењу ко-
јим му се одређује рок за обраду земљишта односно 
за примену прописаних мера, орган управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове пољо-
привреде предложиће надлежном органу доно-
шење решења о стављању земљишта под принудну 
управу. 

Члан 27 
(1) Решење о стављању пољопривредног земљи-

шта под принудну управу доноси са-вет општинског 
народног одбора надлежан за послове пољопри-
вреде. 

(2) У решењу се мора назначити и време за које 
се земљиште ставља под принудну управу. 

Члан 28 
Ако корисник пољопривредног земљишта у 

грађанској својини, за које је покренут поступак 
стављања под принудну управу стално борави у 
иностранству, а нема у земљи пуномоћник или 
заступника или ако је боравиште корисника непо-
знато, орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове пољопривреде поставиће му 
привременог заступника у тој ствари, док ^сам ко-
рисник не одреди пуномоћника. 

Члан 29 
(1) Кад решење о стављању пољопривредног 

земљишта под принудну управу постане коначно, 
пољопривредно земљиште даје се на искоришћа-
вање пољопривредној организацији. 

(2) Ако ниједна пољопривредна организација 
не узме на искоришћавање земљиште, оно се може 
дати на искоришћавање индивидуалном пољопри-
в р е д о м произвођачу. 

(3) Пољопривредна организација или индиви-
дуалних пољ-опривредни произвођач коме је земљи-
ште дато на искоришћавање, не може то земљиште 
другом дати на обрађивање. 

(4) Пољопривредна организација односно ин-
дивидуални пољопривредни произвођач коме је 
земљиште дато на искормшћасвање, плаћа накнаду 
за то искоришћавање. 

Члан 30 
(1) Пољопривредно земљиште стављено под 

принудну управу даје се на искоришћавање непо-
средном погодбом или путем јавног надметања. 

(2) Пољопривредно земљиште се не може дати 
на искоришћавање на време дуже од времена на 
које је решењем стављено под принудну управу. 

Члан 31 
(1) О давању пољопривредног земљишта на 

иокоришћавање закључује се између општине и 
пољопривредне организације или инд иви д,у ал но г 
пољопривредног произвођача коме је земљиште 
дато на искоришћаваоње уговор који мора бити 
писмен. 

(2) Уиме општине уговор закључује орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове пољопривреде. 

(3) Уговор о давању земљишта на которишћава-
ње кони ниче закључен у писменом облику нема 
правног дејства. 
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(4) Уговор о искоришћавању земљишта треба 
да садржи права и обавезе уговорних страна, а на-
рочито време на које се уговор закључује, висину 
и начин плаћања накнаде, дан ступања корисника 
земљишта у посед, начин искоришћавања земљи-
шта и обавезу ч корисника- да ће примењивати агро-
техничке мере ноје обезбеђују очување плодности 
земљи-шта. 

(5) Ако су за земљиште стављено под принудну 
управу прописане агротехничке или агромелиора-
ционе мере, уговор мора садржати и обавезу ко-
рисника о примени тих мера. 

(6) Ако пољопривредна организација или инди-
видуа лни пољопривредни произвођач коме је зем-
љиште дато на искоршпћавање даје то земљиште 
другом на обрађивање, орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове пољопри-
вреде има право да уговор раскине. 

Члан 32 
(1) Износ накнаде за искоришћавање пољопри-

в,редног земљишта уноси се у општински инвести-
ционе фонд и служи за инвестиције намењене уна-
пређивању пољопривреде. 

(2) Пре уношења накнаде за искоришћавање 
земљишта у општински инвестициони фонд, из те 
накнаде изузеће се доспеле обавезе према дру-
штвеној заједници у погледу дохотка од пољопри-
вреде које се односе на то земљиште. 

(3) Изузетно, савет општинског народног одбора 
надлежан за послове пољопривреде може део из-
носа или цео износ накнаде за искоришћавање 
земљишта после "подмирења обавеза према заједни-
ци уступити соотствсимку земљишта, ако нађе да он 
и његова породица немају довољно средстава за 
живот. 

Члан 33 
(1) Ако корисник који стално живи у Југосла-

в е н није обрадио земљиште или није применио 
прописане мере због старости, болести, физичке не-
споосб1н01сти своје или чланова свог домаћинова, 
или из других оправданих раз нога, исплатиће му 
се износ накнаде за искоришћавање земљишта 
после подмирења обавеза према друштвеној за-
једници. 

(2) Решење о томе и висини накнаде доноси 
савет општинског народног одбора надлежан за по-
слове пољопривреде. 

Члан 34 
(1) Решење о стављању пољопривредног земљи-

шта под принудну управу може се укинути на 
захтев корисника земљишта, ако се он обавеже да 
ће у одређеном року то земљиште обрадити одно-
сно да ће на њему применити прописане мере и 
ако за извршење те обавезе да јемство у облику 
и у висини које одреди орган управе општинског 
народног одбора надлежан за послове пољопри-
вреде. 

(2) Ако корисник не изврши обавезу за коју 
је јемство дато, износ јемства уноси се у општински 
инвесгиционм фонд и служи за инвестиције наме-
њене унапређивању пољопривреде. 

(3) Ако је земљиште, које је стављено под при-
нудну управу, уговором дато на искоришћавање, 
решење о стављању земљишта под принудну упра-
ву не може се без пристанка лица коме је дато на 
искзоришћавање укинути пре истека времена на 
које му је дато на искоршнћавање, 

Члан 35 
Ако пољопривредно земљиште у грађанској 

својини не користи сопственик, одредбе ове г л ^ е 
примењашаће се на лице ноје то земљишт.е користи. 

III ИСКОРИШЋАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ХИДРОМЕЛИОРА-

ЦИОНОГ СИСТЕМА 
1. Управљање хидромелиорациошш системом 

Члан 36 
(1) Хидроме ли ор аци они систем изграђује се 

ради бољег искоришћавањ-а пољо-привредног земљи-
шта и обезбеђења високе и стабилне пољопривредне 
производње. 

(2) Хидромелиора,ционим системом, у смислу 
овог закона, сматрају се сви природни и изграђени 
хидротехнички објекти који служе за заштиту по-
љопривредног земљишта и за искоришћавање вода 
у пољопривредне сврхе на одређеном подручју, а 
који чине једну хидротехничку и економску це-
лину. 

Члан 37 
Хидромелиорационе системе могу израђивати 

водне заједнице и друге привредне организације, 
привредне организације удружене у сврху и з р а -
ђивања хидромелиор ацион ог система и по л итичко -
територијалне јединице. 

Члан 33 
(1) У хидромелиорационом систему постоје 

основни и детаљни објекти. 
(2) Орган који одобрава инвестициони програм 

утврђује који се објекти сматрају основним објек-
тима. 

Члн 39 
(1) Изградња хидромелиорационог система од 

стране политичкотериторијалне јединице одређује 
се законом односно ОДЛЈГКОМ претставничког тета 
политичкотериторијалне јединице на чијем се под-
ручју хидромелиорациони систем изграђује. 

(2) Законом односно одлуком о изградњи хид-
ромелиорационог система ближе се одређује, поред 
осталог, начин финансирања изградње и управља-
ња хидромелиорационим системом, организација 
која ће управљати хидромелиорационим системом, 
права и обавезе те организације и корисника зем-
љишта на подручју система, као и начин искори-
шћавања система и накнаде за то исиоришћавање. 

Члан 40 
(1) Хидромелиорационим системом који је изгра-

дила водна заједница или друга привредна органи-
зација, управља та водна заједница односно при-
вредна организација. 

(2) Политичкотериторијална јединица која је 
изградила хидромелиорациони систем предаје об-
јекте тог система на управљање водној заједници 
или другој привредној организацији одређеној ак-
том о изградњи тог система., 

(3) Политичкотериторијална јединица, водна за-
једница или друга привредна организација, која је 
изградила хидромелиорациони систем, може ради 
управљања тим системом основати посебну при-
вредну организацију. 

Члан 41 
(1) Организација која управља хидромелиора-

ционим системом стара се о техничко-м одржавању 
објеката и о функционисању постројења система за 
одводњавање и наводњавање. 

(2) За вршење послова из претходног става 
мора се образовати стручна и техничка служба. 

- 2. Искоришћавање земљишта на подручју 
хидромелиорационог система 

Члан 42 
(1) Пољопривредна земљишта на подручју ххг-

дромелнорационог система имају се обрађивати при-
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меном савремених агротехничких метода, а у складу 
са улагањима извршеним у мелиорационе радиле. 

(2) Организација која управља хидромелиора-
циопим системом дужна је да изради основни план 
искоришћавања тог хидромелиорационог система. 

- (3; На основу плана искоришћавања хидроме-
лиорационог система организација која управља 
тим системом израдиће осно-вни план иске^гчг.^а-
вгња земљишта за цело подручје тог система, по-
иште је саслушала мишљење ост?."т1х пољопризрзд-
них организација на том подручју. 

Члан 43 
Корисници пољопривредног земљишта на под-

ручју хидрсмелиорационог система дужни су зем-
љиште користити у складу са основним планом 
искоришћавања земљишта на подручју хидромеди-
ор ацион ог система. 

Члан 44 
(1) Основни план искоришћавања пољопривред-

ног земљишта на подручју хидромелпорационог си-
стема подноси се на одобрење среском народном 
одбору. 

(2) О предлогу за одобрење основног плана сре-
ски народни одбор решава на седницама оба већа. 

(3) Ако срески народни одбор ускрати давање 
одобрења, подносилац предлога може тражити да 
о предлогу за одобрење основног плана реши ре-
публичко извршно веће. 

(4) Ближе прописе о изради основних планова 
искоришћавзња земљишта -на подручју хидромели-
орационог система и о поступку за њихово доно-
шење могу доносити народне републике. 

, (51) Прописима из претходног става мора бити 
предвиђено право појединих корисника д,а стављају 
приговоре на предложени основни план. 

Члан 45 
(1) Сва пољопривредна земљишта која се на-

лазе на подручју хидромелиорационог система мо-
рају бити обухваћена основним планом искоришћа-
вања земљишта израђеним од стране привредне 
организације која управља хидромелиорационим 
системом. 

(2) Ако корисник пољопривредног земљишта у 
грађанској својини то земљиште не искоришћује 
према основном плану искоришћавања пољопри-
вредног земљишта, оно се може ставити под при-
нудну управу за време од 5 до 10 година, сагласно 
одредбама главе II одељка 2 овог закона. 

Члан 46 
(1) Корисници пољопривредног земљишта пла-

ћају накнаду за искоришћавање хидромелиораци-
оног система. 

(2) Облик и начин утврђивања висине накнаде 
за искоришћавање хидромелиорационог система, 
као и начин плаћања те накнаде, прописују се за-
коном односно одлуком којом је одређена изградња 
хидромелиор-ационог система, а могу се прописати 
и доцнијим законом односно одлуком, који се имају 
донети ' пре пуштања хидромелиор аци оног система 
у погон. 

(3) Висину накнаде ноју плаћају поједини ко-
рисници утврђује организација која уп-равља хи-
дромелиорационим системом. 

(4) Орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове финансија има право да по 
општим прописима контролише да ли је висина 
накнаде утврђена у складу са одредбом става 2 
овог члана. 

3. Права и дужности организације која управља 
в хидроззелпорационим системом и 

корисника земљишта 
Члан 47 

Организација која управља хидромелиорацио-
ним системом дужна је да корисницима пољопри-
вредног земљишта обезбеди водни режим који пру-
жа могућности за најбоље искоришћавање земљи-
шта у складу са планом исиорпшћгвања земљи-
шта заинтересованих пољопривредних организација. 

Члан 48 
Сви корисници пољопривредног земљишта на 

подручју хидромелиорационог система имају право 
и дужност да се користе тим системом. 

Члан 49 
(1) Организација која управља хпдромелнора-

пионим системом може дати тај систем на кори-
шћење појединим привредним организацијама, које 
су дужне омогућити коришћење тога система интч-
в ид уа лх: им пољопривредним произвођачима на под-
ручју тога система. 

(2) Услови коришћења х ид р о м е ли ор а цио к о г си-
стема одређују се правилима о коришћењу, кеја до-
носи организација која управља хидромелиораци-
оним системом. 

(3) Правилима о коришћењу хидромелиорацио-
ног система одређује се и начин на који су пољо-
привредне организације дужне омогућити кори-
шћење тога система индивидуалних пољопривред-
ним произвођачима. 

(4; Правила о коришћењу хидромелиорационог 
система морају бити у складу са прописом којим је 
одређена изградња тога система, односно са посеб-
ним прописом о обли-ку и начину утврђивања и 
плаћа-ња накнаде за неко рт ипћ азање си-стема (чл. 
39 и 46). 

Члан 50 
(1) Ради покоришћаЕања хидромелиорационог 

система могу се на земљишту, у сврху довољн,а 
и одвођења воде, устансвљавати службеност у ко-
рист трећих лица. 

(2) О установљивању службеност^! из претход-
ног става решава орган управе општинског народ-
ног одбора надлежан за послове пољопривреде. 

(3) За установљену службеност корисник зем-
љишта има прав-о на накнаду према трећем лицу 
у чију је корист службеност установљења. 

(4; Висина накнаде по претходном ставу одре-
ђује се решењем којим се службеност установљење. 

(5) У погледу начина по којима се утврђује ви-
сина накнаде, као и у погледу празних средстава 
против одлуке о накнади примењују се сходно од-
редбе Закона о експропријацији. 

(6) Корисници земљишта дужни су да допусте 
прелазак пр-еко свог земљишта лицима овлашћеним 
за вршење пр ем ер ав ања, снимања и обележавања 
терена у сврху изградње објеката хидромелиора-Јп-
оног система, као и лицима која изводе радове или 
раде на одржавању изграђених објеката тог си-
стема. 

(7) Корисници земљишта имају према важећим 
прописима пр-аво на накнаду штете која им је учи-
њена радовима из претходног става. 

IV ИСКОРИШЋЕН АЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ 

Члан 51 
(1) Корисник пољопривредног земљишта може 

то земљиште искоришћава^ за другу сврху а не 
за пољопривредну производњу, ако је оно одобре-
ним инвестиционим програмом, урбанистичким пла-
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ном или одлуком народног одбора која тај план 
замењује, намењено да се искоришћује' у ту другу 
сврху, као и у другим случајевима предвиђеним за-
коном или на закону заснованим прописом. 

(2) Приликом одлучивања о томе да се пољо-
привредно земљиште употреби у ^пољопривредну 
сврху мора се претходно прибавити мишљење ор-
гана управе општинског народног одбора надле-
жног за послове пољопривреде. 

Члан 52 
Кад се пољопривредно земљиште има искори-

шћавати у другу сврху, а не за пољопривредну про-
изводњу, водиће се рачуна о тома да се у ту сврху 
испоришћује пољопривредно земљиште мање про-
изводне вредности. 

У 

V АРОНДАЦИЈА 

Члан 53' 
Арондација пољопривредног земљишта може се 

вршити у сврху рационалнијег обрађивања земљи-
шта, кеханизациЈв пољопривредних радова, спро-
вођења медиорациоких и противерсзионих радова, 
омогућивања изградње економских дворишта и по-
дизања дугогсдишњих засада, као и ако би без 
спроведене арондације примена савремен лх агро-
техничких метода при обрађивању тога земљишта 
била онемогућена или знатно отежана. 

Члан 54 
(1) Арондација се може вршити само у корист 

пољопривредне организације, или у корист друге 
привредне организације која користи пољопривред-
но земљиште у пољопривредне свр^е. 

(2) АрондацрЈЈа се може вршити само ако по-
вршина земљишта коју користе једна или више по-
љопривредних организација износи вчт.гг од пропи-
саног процента укупне површине пољопривредног 
земљишта у потесу, и ако се већи део осталих зем-
љишта у потесу не обрађује у кооперације 

(3) Процент укупне површине земљишта по 
претходном ставу прописују народне републике 
својим законима. 

Члан 55 
(1) Изузетно од одредаба претходног члана, 

арондација се може дозволити и у корист инд,иви-
дуалних пољопривредних произвођача који су за-
кључили уговоре о дугорочној кооперације кад је 
примена савремених агротехничких метода при 
обрађивању земљишта постигнута тако што је ве-
ћина ових произвођача у потесу склопила такве 
уговоре оа пољопривредом организацијом или тако 
што су такви уговори оклопљени за површину која 
прелази процент укупне површине пољопривредног 
земљишта у потесу, који прописују народне репу-
блике својим законима. 

(2) Предлог за арондацију по претходном ставу 
подноси пољопривредна организација у име и уз 
пристанак индивидуалних пољопривредних произ-
вођача у чију корист арондација треба да се до-
зволи. 

(3) Под условима из става 1 овог члана може 
се арондација дозволити у корист оне пољопри-
вредне организације у погледу које нису за то 
испуњени услови по претходном члану. 

Члан 56 
(1) Сопственик земљишта које се ар отад аци јом 

припаја има право на накнаду. 
(2) Накнаду за арондацију даје корисник арон-

дације. 

Члан 57 
(1) Ако је сопственик припој еног земљишта зем-

љорадник, на име накнаде за припојено земљиште 
даје му се, по правилу, одговарајуће земљиште исте 
културе и бонитета. 

(2) Ако нема могућности да се у ртакнаду за при-
појено земљиште г да друго земљиште исте културе 
и бонитета, накнада се може по споразуму сопстве-
ника припој еног земљишта и корисника арондације 
одредити у земљишту друге културе и бонитета, а 
ако се такав споразум не постигне накнада ће се 
дати у новпу. 

(3; Кад се на земљишту које се припаја налази 
зграда или други објекат, у напнаду ће се датр! зем-
љиште са одговарајућом зградом или другим објек-
том који се налази на земљишту које се даје у 
накнаду или на оближњем земљишту. 

(4) Ако у случајевима из претходног става нема 
могућности да се зграда или други објекат да на име 
накнаде за стамбену зграду или економску зграду 
неопходну за пољопривредну делатност сопствени ка 
пољопривредног земљишта, корисник арондације 
дужан је подићи сопственику таквог земљишта од-
говарајућу зграду и друге објекте на другом зем-
љишту сопственика, а за остале зграде и друге 
објекте накнада ће се дати у новцу. 

Члан 58 
(1) Ако сопственик припој еног земљишта није 

земљорадник, накнада за припојено земљиште даје 
му се, по правилу, у новцу. 

(2) Ако се корисник арондације и сопственик 
земљишта споразумеју, накнада за припојено зем-
љиште може се сопственику дати и у другом зем-
љишту одговарајуће вредности. 

(3) Кад се на припој евом земљишту налази 
зграда или други објекат, накнада се даје у облику 
у коме се даје накнада за експроприсану зграду 
или други објекат. 

Члан 59 
Висина накнаде -у новцу за припојено земљи-

ште одређује се по правилима која важе за одре-
ђивање накнаде у случају експропријације. 

Члан 60 
(1; Корисник арондације и сопственик притаје-

ног земљишта, без обзира да ли је земљорадњи^ 
или није, могу се споразумети да се накнада за 
припојено земљиште да друкчије него што је про-
писано претходним одредбама. 

(2) Кад се вредност припој еног земљишта ра-
зликује од вредности земљишта које се даје у нак-
наду, разлика се исплаћује у новцу. 

(3) На име накнаде не може се дати земљиште 
у друштвеној својини чија је вредност за више од 
20% већа од вредности припој еног земљишта. 

Члан 61 
(1) Предлог за арондацију подноси се органу 

управе општинског народног одбора надлежном за 
послове пољопривреде на чијем се подручју налази 
земљиште за које се предлажу арондација, а ако се 
предлог односи на земљишта која се налазе на под-
ручју двеју или више општина — органу управе 
среског народног одбора надлежном за послове по-
љопривреде на чијем се подручју налазе та зем-
љишта. 

(2) Предлог за арондацију мора садржати сврху 
арондације и образ ложење потребе за аронд аци јом, 
попис земљишта за која се предлаже арондација, 
земљишта за која се тражи припајање и земљишта 
која предлагач арондације даје у накнаду за зем-
љишта припојена арондацијом, као и попис зграда 
и објеката на земљиштима за која се тражи припа-
јање и на онима која се дају у накнаду. 
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(3; Попис земљишта мора да садржи ознаке ка-
тастарских парцела, као и културу и бонитет зем-
љишта. 

(4) Предлогу за арондацију морају бити прило-
жене скице земљишта из става 2 овог члана. 

Члан 62 
(1) Органи управе општинских народних одбора 

надлежни за послове пољопривреде дужни су без 
одлагања предлог за арондацију објавити истица-
њем на огласној табли општинског народног одбора. 

(2) Истицање предлога за арондацију на огла-
сној табли општинског народног одбора објавиће се 
ва начин уобичајен за објављивање у том крају. 

(3) Сопетвеници земљишта имају право, у року 
од 30 дана од дана истицања предлога за аронда-
цију на огласној табли општинског народног одбора, 
поднети органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове пољопривреде примедбе на 
тај предлог. 

(4) По истеку рока за подношење примедаба, 
орган управе општинског народног одбора надле-
жан за послове пољопривреде доставиће поднете 
примедбе органу управе среског народног одбора 
надлежном за послове пољопривреде. 

(5) Ако је предлог за арондацију поднесен ор-
гану управе среског народног одбора надлежном за 
послове пољопривреде (члан 61 став 1), тај орган 
доставиће предлог органима управе општинских 
народних одбора надлежним за послове пољопри-
вреде на чијем подручју се налази земљиште за 
које је предложена арондација ради спровођења 
поступка по одредбама претходних ставова. 

Члан 63 
(1) Решење по предлогу за арондацију доноси 

савет среског народног одбора надлежан за послове 
пољопривреде. 

(2) Решењем се одобрава спровођење арондације 
у целини или делимично или ускраћује давање одо-
брења за арондацију. 

(3) Против решења донетог дхо претходном ставу 
свако заинтересоване лице може изјавити жалбу 
републичком органу управе надлежном за пољо-
привреду. 

(4) Против решења донетог по жалби не може 
се водити управни спор. 

Члан 64 
(1) Арондацију која Је одобрена решењем над-

лежног органа спроводи комисија за арон даци ју. 
(2) Комисија за арондацију је стални орган за 

спровођење арондације на подручју среза. 
(3) Комисију за арондацију образује и њене 

чланове именује савет среског народног одбора 
надлежан за послове пољопривреде. 

(4) Савет среског народног одбора надлежан за 
пољопривреду може образовати две или више ко-
мисија за подручје среза. 

(5) Комисија се састоји од претседник и два 
члана. 

(6) У састав комисије обавезно улази једно 
лице са стручном правном спремом. 

Члан 65 
(1) По спроведеном поступку комисија за арон-

дацију доноси решење о арондација 
(2) Решење о арондацији мора садржати, поред 

осталог, појединачно за сваког сопственик^, назна-
чење по култури, површини и катастарској класи 
земљишта које се припаја и земљишта које се даје 
у накнаду за припојено земљиште односно износ 
новчане накнаде. 

(3) Против решења о арондација уколико се не 
односи на накнаду, може се изјавити жалба репу-
бличком органу управе надлежном за послове по-
љопривреде. 

(4) Против решења донетог по жалби не може 
се водити управни спор. 

Члан 66 
(1; Против решења о арондација уколико се 

односи на накнаду, не може се изјавити жалба нити 
се може водити управни спор. 

(2) Ранији сопственик припој еног земљишта и 
корисник арондације могу у року од 30 дана од дана 
доставе решење о накнади поднети предлог д а суд 
утврди накнаду. 

(3) По предлогу за утврђивање накнаде решава 
у ва,нпарничном поступку срески суд на чијем се 
подручју налази припојено земљиште. 

(4) Суд може својим решењем накнаду за при-
појено земљиште, на предлог сопственик тога зем-
љишта, одредити и у новцу уместо земљишту, или 
у другом земљишту које је корисник арондације у 
свом попису означио, а које по оцени суда одговара 
припој еном земљишту. 

(5) Против првостепеног решења среског суда 
може се изјавити жалба окружном суду у року од 
петнаест дана од дана доставе решења. 

(5; Правоснажно судско решење о накнада за-
мењује решене о арондација у оном делу у коче 
се решење о арондацији односи на накнаду. 

(7) Предлог сопственика припојеног земљишта 
не одлаже извршење решења о арондацији. 

(8) Кад је накнада утврђена у новцу, а кори-
сник арондације није задовољан износом накнаде, 
суд коме је он поднео предлог за утврђивање нак-
наде одложиће, на његов предлог, извршење ре-
шења о арондацији у оном делу који се предлогом 
оспорава, ако је корисник арондације оспорени део 
накнаде положио код банке. / 

(9) Трошкове поступка арондације сноси пољо-
привредна организација која је поднела предлог 
за арон даци ју. ^ 

(10) Све радње у поступку арондације ослобо-
ђене су од плаћања такса. 

Члан 67 
(1) Предаја земљишта припој еног аоондацијом 

привредној организацији у посед врши се по пра-
воснажно-сти решења о арондацији. 

(2) Ако на припојеном земљишту постоје засади, 
ранији сопственик им,а право да земљиште зад,-гт 1 
у поседу до убирања плодова, али нат доцније до 
завршетка текуће економске године. 

(3) Ако се по решењу о арондацији има у ко-
рист сопственик припој еног земљишта подићи 
зграда (члан 57 став 4), предаја приложеног земљи-
шта у посед кориснику арондације изврни^ е ге тзк 
пошто корисник арондације изврши ту обавезу. 

Чла,н 68 
(1) Хипотеке и други стварни терети осим 

стварних службеност , уписани на земљишту које 
се припаја губе правну важност и имају се брисати 
из земљишних књига. 

(2) Лице у чију је корист био укњижен терет 
који је изгубио правну важност по одредби прет-
ходног става, има право захтевати да се брисани 
терет укњижи на земљишту које"'је дато у накнаду 
за поипоЈено земљиште. 

(3) Ако је накнада за припојено земљиште на 
коме постоје терети из става 1 овог чл?на одређена 
V новцу, корисник арондације дужан је да износ 
накнаде положи код банке на посеба,н рачун. 
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(4) У случају из претходног става банка ће из-
мирити накнаду сопственику ПРИПОЈ еног земљишта, 
односно потраживање лица у чију корист је терет 
стављен, само на основу њиховог писменог спора-
зума ов-ереног од стране надлежног органа или на 
основу судске одлуке. 

VI ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ЕРОЗИЈЕ И 
УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА 

Члан 69 
(1) Ради заштите од штета које привреди про-

узрокују ерозија и бујице, имају се предузиман ра-
дови на заштити земљишта угрожених ерозијом и 
бујицама, а у циљу оспособљавања ових земљишта 
за савремену пољопривредну односно шумарску 
производњу, као и у циљу спречавања штете на 
осталим привредним објектима. 

(2) Као земљиште угрожено ерозијом сматра се 
земљиште на коме услед бујица или другог повр-
шинског утицаја воде постоји спирање, подривање, 
браздање или одроњавање, као н земљиште које је 
подложно овим променама. 

Члан 70 
(1) Радови на заштити земљишта угроженог еро-

зијом и бујицама врше се спр свођењем заштитних 
мерч ча ер списком подручју. 

(2) Кго ео^зноно подручје сматра се корито и 
земљиште у ставу јодне или више бујица, коти у 
погледу изградње и одржавања заштитних обје-
ката прет стављају јединствену це лину. 

(3) Еро--пена подручја утврђује својом одлуком 
опи- наредни одбор на седници оба већа. 

(4) Ако се ерсзионо подручје налази на подру-
чју двеју ири Бише општи-ла истог среза, или на 
подручју двају или више срезова, или на подруч-ју 
двеју република, одлуку из претходног става доноси 
срз с-ми народни одбор на седници оба већа, репу-
б ко извршно веће односно Савезно извршно 
веће. 

Члан 71 
(1) Као мере за заштиту земљишта од ерозије 

и бујица могу се нарочито одређивати грађевинско-
те: пичке, шумско-техничке, агротехничке мере, као 
и административне мере предвиђене законом. 

(2) Мере из претходног става прописују на-
родни одбори и изЕршна већа по својој иниција-
тиви или на основу предлога који пољопривредне 
организације подносе у складу са својим основним 
планом искоришћавања пољопривредног земљишта. 

Члан 72 
(1) Објекти за заштиту земљишта од ерозије и 

бујица јесу грађевински "објекти и дугогодишњи за-
сади подигнути у ту сврху. 

(2) Објекти за заштиту земљишта од ерозије и 
бујица имају се израђивати тако да чине једин-
ствену заштиту и економско-техничку целину на 
ерозисном подручју (противерозиони систем). 

Члан 73 
(1) Изградња противерозио-ног система може се 

вршити само на основу одобреног инвестиционог 
про-грама и одобрених главних пројеката. 

(2) Изузетно, кад од бујице прети непосредна 
опасност људским животима, зградама, путевима, 
железничким или другим објектима у друштвеној 
или грађанској својини, орган управе политичкоте-
риторијалне јединице надлежан за послове заштите 
пољопривредног земљишта од ерозије или бујица 
може, и без одобреног инвестиционог програма и 
одобреног пројекта, одредити спровођење хитних 
радова и мера,- ради отклањања те опасности. 

(3) У случају из претходног става инвесгициони 
програм и пројекат радова морају се накнадно из-
радити. 

Члан 74 
(1) Трошкове извођења основних радова у сврху 

заштите од ерозије и бујица обезбеђује политичко-
територијална јединица чији је орган одредио изво-
ђење тих радова, а трошкове извођења радова на 
непосредчој заштити појединих земљишта од еро-
зије сносе корисници земљишта. 

(2) Орган који одобрава инвестициони програм 
одређује који радови имају карактер основних ра-
дова, а који имају карактер радова који служе 
непосредној заштити појединих земљишта. 

(3) Ако корисник земљишта не изврши пропи-
сане радове на непосредно^ заштити земљишта од 
ерозије, извршиће те радове о његовом трошку ор-
ган управе општинског народног одбора надлежан 
за послове пољопривреде. 

Члан 75 
(1) Противерозионим системом управља водна 

заједница или пољопривредна организација којој 
по литичкотеритори јална јединица преда објекте 
тога система на управљање. 

(2) Иолитичкотериторијална јединица може о-
снсвати посебну привредну организацију на коју 
ће пренети управљање противерозионим системом. 

(3) Организација која управља противерозио-
ним системом стара се о одржавању и правилним 
коришћењу целокупног система за заштиту од еро-
зије и бујица. 

(1) За вршење послова из претходног става 
мора се образовати стручна и тех,ничка служба. 

Члан 76 
Организација која управља противерозионим 

системом дужна је да изради ос КОР ни план иско-
ришћавања противерозионот система. 

Члан 77 
(1) Сви корисници пољопривредног земљишта 

на подручју противерозионог система имају право 
и дужност да се користе тим системом. 

(2) Основни планови искоришћавања пољопри-
вредног земљишта пољопривредних организација 
на подручју противерозионог система морају бити 
усклађени са основним планом искоришћав ања 
противерозионог система. 

Члан 78 
(1) Општински односно срески народни одбор 

на седницама оба већа може, у складу оа основним 
планом искоришћавања противерозионог система, 
прописивати примену појединих мера на ерозионом 
подручју (члан 71), а нарочито примену минимума 
агротехничких односно шумско-техничких мера, 
привремену или трајну забрану преоравања ливада 
и пашњака и других површина и њихово претва-
рање у њиве оа једногодишњом културом, као и 
обавезну преоријентацију одређених земљишта са 
једно годишњих на вишегодишње пољопривредне 
или шумске културе. 

(2) Општински народни одбор може својим про-
писом одредити да су корисници земљишта на еро-
зионом подручју за које није изграђен противеро-
зиони систем^ дужни применити поједине мере из 
претходног става. 

(3) У погледу пр описивања атротехничких од-
носно шумско-техничких мера по одредби става је-
дан овог члана, примењују се сходно одредбе овог 
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закона које се односе на прописиван^ агротехнич-
ких и атромелиорационих мера (чл. 4 до 8). 

Члан 79 
Обје.кти за заштиту земљишта од ерозије и бу-

јица подигнути из друштвених средстава на зем-
љишту у грађанској својини јесу друштвена сво-
јина. 

Члан 80 
(1) Ближе прописе о изградњи, финансирању, 

управљању и одржавању противерозионог система, 
као и о узајамним правима и обавезама организа-
ције која управља против еро зи Оним системом и ко-
рисника земљишта доносе народне републике. 

(2) Прописима из претходног става прописаће 
се нарочито: 

1) облик и начин утврђивања висине накнаде 
за искоришћавање противерозионог система, као и 
начин плаћања те накнаде; 

2) сагласно одредбама главе II одељка 2 овог 
закона, стављање земљишта под принудну управу 
кад корисник земљишта не примењује мере које је 
општински народни одбор на основу овог закона 
проп,исао на ерозионом подручју (члан 78), или не 
извршује друге обавезе по овом закону или ре-
пу блиским прописима. 

(3) Прописима из става 1 овог члана може се: 
1) посебно регулисати облик и начин утврђи-

вања висине накнаде за земљиште експроприсано 
у сврху подизања објеката за заштиту од ерозије 
и бујица, као и начин плаћања те накнаде; 

2') предвидети право корисника земљишта да 
убире плодове са дугогодишњих засада подигнутих 
на његовом земљишту из друштвених средстава у 
сврху заштите од ерозије и бујица, уз плаћање по-
себне накнаде или — начин на који ће се одредити 
удели друштвене заједнице и корисник,а земљишта 
у овим плодовима; 

3) предвидети дужност корисника земљишта да 
о свом трошку одржава дугог о дишите засаде под,иг-
нуте на његовом земљишту у сврху заштите од еро-
зије и бујица; 

4) предвидети обавезе корисни,ка земљишта да 
плати накнаду за повећање вредности земљишта 
које због ерозије или бујица није било уопште об-
рађивано или је било недовољно обрађивано, ако 
је изградњом противерозионог система' поново ство-
рена или знатно побољшана могућност његове 
обраде. 

VII ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ГРАЂАНСКОЈ СВОЈИНИ 

Члан 81 
(1) Пољоприв,редна земљишта у грађанској сво-

јини могу се ради пољопривредне производње да-
вати у закуп пољо-привредним организацијама, ин-
дивидуалним пољопривредним произвођачима и 
другим грађанима. 

(2) Земљиште узето у закуп заједно са другим 
пољопривредним земљиштем које поседује закупац 
не сме премашити законски максимум пољопри-
вредног земљишта коди индивидуални пољопри-
вредни и други грађани моту имати у својини. 

(3) Уговор о закупу закључен противно одредби 
претходног става нема правно дејство. 

Члан 82 
(1) Пољопривредне организације имају црвен-

ога ено право узимања у закуп пољопривредног 
земљишта у грађанској свој-ини. 

(2) Индивидуалне пољопривредни произвођач 
који нуди -своје земљиште у закуп дужан је ту по-
нуду истаћи на о-гласној табли месне канцеларије 
односно општинског народног одбора, 

(3) Пољопривредно земљиште може се дати у 
закуп индивидуа дном псљо-привредном произвођачу 
тек ако га у р-еку који општински народни одбор 
СВОЈИМ про-писом о-дреди није хтела узети у закуп 
ниједна пољо,привредна ор-ганизациј,а, 

(4) Пољопривредно земљиште не мо-же се дати 
у закуп индивидуалном пољопривредном произво-
ђачу под повољнијим условима за њега о-д усло-ва 
под којима је сопствен-ик нудио земљиште у закуп 
пољопр,ивредној ор-ганизацији, 

Члан 83 
(1) Пољопривредна о-рт а-ни з аци ја нема пр-зен-

ствзно пр-аво узимања у закуп пољо-прив-редног 
земљишта у грађанској својини: 

1) Кад је индивидуални пољопривредни произ-
вођач, или члан његовог домаћинска који је 
земљиште обрађивао, по-зван на оте дужење војног 
рока; 

2) кад индивидуални пољопривредн,и произво-
ђач, или члан њег-овог домаћинова који је земљи-
ште обрађивао, услед болести, изнемоглости или 
неспособности за рад друге врсте ниЈе у могућности 
да земљиште обрада. 

(2) У овим случајевима инд ,ивидуални пољо-при-
вредни произвођач није дужан истаћи понуду у 
смислу става 2 претходног члана. 

Члан 84 
(1) Време за које пољопривредна организација 

узима земљиште у закуп одређује се уговором. 
(2) Ако би пољопри-вредна организација има,ла, 

према уговору о за,купу, вршити на закупљен зм 
земљишту знатније инвестиције, она може узети 
земљиште у закуп најмање на време које је по-
требно за пуну амортизацију тих инвестиција. 

(3) Срески народни одбор иа седнице ма оба 
већа може прописиван најдуже време на које, ин-
дивидуалних пољопривредни прои: гођач може узи-
мати пољопривредно земљиште у закуп. 

Члан 85 
(1) Уговор о закупу пољопривредног землзтшгга 

мора бити закључен у писменом облику. 
(2) Уговор о закупу пољопривредног земљишта 

који није закључен у писменом облику нема п,равно 
дејство. 

(3) РЈЈн-дивидуални произв-ођачи- могу уговор о 
закупу пољопривред-ног земљишта закључити и 
усменим изјавама датим на записник пред ортако-м 
управе општинског народног одбора надлежним за 
послове пољопривреде. 

Члан 86 
(1) Уговор о закупу пољопривредног земљишта 

мора поред осталог, садржати катастарске ознаке 
земљишта, време трајања закупа, као и висину, 
врсту и начин плаћања закупнине. 

(2) Ако је закупац дужан, пр-ема уговору о за-
купу, извршити инвестиционе радове на закупље-
ном земљишту, ти рад,ови морају се у уговору на-
значити и предвидети права и обавезе уговорних 
страна к-оји у вези с тим радовима настају престан-
ком закупног односа. 

Члан 87 
(1) Пољ-опривредно земљиште узето у закуп не 

сме се дати другом лицу ва искоришћавање. 
(2) Уговор закључен противно одредби прет-

ходног става не производи правно дејство. 

Члан 88 
4 Општински нар-одни одбор на седницама оба 

већа може прописати највиши износ закупнине за 
пољопривред,на земљишта, 
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Члан 89 
(1) Пољопривредно земљиште може се у складу 

са одредбама члана 51 овог з?-^она давати у закуп 
за друге сврхе, а не за пољопривредну производњу, 
само кад нема услова да се земљиште користи за 
пољопривредну произво-дњу или кад друштвени 
интерес захтева да се оно користи у друге сврхе. 

(2) Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
из претходног става подноси се на одобрење органу 
управе општинског народног одбора надлежном за 
послове пољопривреде, без обзира ко је закупац. 

(3) Ако орга-н из претходног става у року од 
месец дана од дана кад му је уговор по-днесен на 
одобрењ-е ке донесе решење КОЈИМ даје или ускра-
ћује одобрење, сматраће се да је уговор одобрен. 

Члан 90 
(1) Орган управе општинског народног одбора 

надлежан за послове пољопривреде дужан је во-
дити евиденцију о свим уговорима о закупу пољо-
привредног земљишта. 

(2) У ту сврху закулодавац је дужан један при-
мерак уговора о закупу пољопр-ивредног земљишта 
поднети, у року од 15 дана од дана закључења уго-
вора, органу из претходног става. 

Члан 91 
Одредбе овог закона о давању у закуп пољо-

привредног земљишта у грађанској СВОЈИНИ приме-
њ-иваће се и кад се пољопривредно земљиште у 
грађанској СВОЈИНИ даје на покоришћавање без 
накнаде. 

УШ ПРИНУДНЕ МЕРЕ 
Члан 92 

(1) Против корисника пољопривредног земљи-
шта у грађанској својини који се без оправданог 
разлога не придржава мера одређених на основу 
оног закона и других прописа донетих на основу 
њега, примењују се принудне мере. 

(2) Као принудне мере могу се применити: 
1) извршење одређене мере на трошак кори-

снога земљишта; 
2) уклањање засада подигнутих противно про-

пису или- решењу надлежног органа. 

Члан 93 
(1) Решење о мерама из става 2 претходног 

члпна доноси орган управу општинског народног 
одбора надлежан за послове пољопривреде. 

(2) Против решења о мерама из става 2 прет-
ходног члана може се изјавити жалба, а против 
решења донетог по жалби не може се водити управ-
ни опор. 

Члан 94 
Ближе одредбе о принудним мерама могу про-

писи^ ати народне републике. 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 95 

(1) Новчаном казном од 50.000 до 2,000.000 дина-
ра казниће с^ за привредни преступ пољопривред-
на организација: 

1) која без оправданих разлога не обрађује зем-
љиште према овом основном плану искоришћава-
ња пољопривредног земљишта (члан 17); 

2) која без оправданог разлога не користи зем-
Јшгште у складу са основним планом искоришћа-
в а ! ^ земљишта на подручју хи др омелиор аци о ког 
система (члан 43) иако су јој обезбеђени услови за 
коришћење тога система; 

3) која пољопривредно земљиште искоришћу-
је за другу сврху а не за пољопривредну производ-
њу, иако одобреним инвестиционим програмом, 
урбанистичким планом или одлуком народног одбо-
ра која тај план замењује то земљиште није на-
мењено да се искоришћује у ту другу сврху 
или ако з?попом или на закону заснованом пропи-
су није предвиђено да се може искоришћавати у 
ту другу сврху (члан 51); 

4) која није предузела заштитне мере које је 
одредио надлежни орган ра,ди заштите пољопри-
вредног земљишта од ерозије или штетног дејства 
бујица (члан 78). 

(2) За радњу из претходног става казниће се 
новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара и одго-
ворно лице у пољопривредној организацији. 

Члан 96 
Новчаном казном до 300.000 динара каз-ниће -се 

за прекршај пољопривредна организација: 
1) која узме у закуп пољопривредно земљиште 

у грађанској својини на време краће од времена 
колико траје амор тиз аци ја инвестиција ако је на 
закупљеном земљишту према уговору имала вр-
шити знатније инвестиције (члан 84 став 2): 

2) која пољопривредно земљиште у грађанској 
својини узето у закуп да другом лицу на искори-
шћавање (члан 87 став 1). 

Члан 97 
Новчаном казном до 50.000 динара казниће се 

за прекршај: 
1) корисник пољопривредног земљишта, у гра-

ђанској својини који пољопривредно земљиште 
искоришћује за другу сврху а не за пољопривред-
ну производњу, иако урб ани етичким планом или 
одлуком народног одбора која тај план замењује 
то земљиште није намењено да се искбришћује за 
ту сврху (члан 51); 

2) корисник пољопривредног земљишта у гра-
ђанској својини који пољопривредно земљиште да 
у закуп индивидуалном произвођачу, а није закуп 
тог земљишта претходно понудио пољопривредној 
организа.цији, или је пољопривредно земљиште дао 
у закуп индивидуалном пољопривредитом произво-
ђачу под условима који су за њега повољнији од 
услова под којима је нудио земљиште пољопри-
вредној организацији (члан 82 став 2); 

3) индивидуални пољопривредни произвођач 
који узме у закуп пољопривредно земљиште у ве-
ћој површини него што је то допуштено (члан 81 
став ^2); 

4) индивидуално^ ^ пољопривредни произвођач 
који узме пољопривредно земљиште у закуп за 
време дуже него што је прописано (члан 84 став 3); 

5) индивидуални пољопривредни произвођач 
који је пољопривредно земљиште узето у закуп 
дао другом лицу на искоришћенање (члан 87 став 1). 

Члан 9в 
(1) За поступак по привредним преступима из 

члана 95 овог закона надлежни су окружни при-
вредни судови. 

(2) За адммнистративно-казнени поступак по 
пр окршај има из члана 96 овог закона надлежан је 
срески судија за прекршаје, а по прекршај има из 
члана 97 овог закона надлежан је општински су-
дија за прекршаје. 

Члан 99 
Новчане казне за прекршаје по одредбама чла-

на 97 овог закона изрицаће се тек кад се примена 
принудних мера покаже безуспешна, као и кад по 
оцени надлежног органа те мере не би произвеле 
потребно дејство. 
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 100 

Одредбе глава III и VI овог закона важе као 
општа н :ела за републичко законодавство, а оста-
ле одредбе примењиваће се као одредбе савезног 
основног законодавства. 

Члан 101 
Савезно извршно веће донеће ближе прописе о 

водним заједницама. 

Члан 102 
Овлашћује се Савезно извршно веће да донесе 

прописе о коришћењу крупних пољопривредних 
машина у грађанској својини. 

Члан 103 
Републичким законом о искоришћавању по-

љопривредног земљишта прописују се рокови у ко-
јима су пољопривредне организације дужне донети 
основне планове искоришћавања пољопривредног 
земљишта, као и рокови у којима су постојеће вод-
не заједнице и пољопривредна добра који имају 
изграђене хидромелиорационе системе, дужни доне-
ти основне планове искоришћава!^ хидромелиора-
ционих система. 

Члан 104 
Даном ступања на снагу овог заклона престаје 

да важи Закон о обрађивању необрађеног земљи-
шта и Уредба о арондацији земљишта пољопривред-
них добара и сељачких радних задруга. 

Члан 105 
Одредбе републичких закона о односима који 

су регулисани одредбама глава III и VI овог за-
кона, а које нису у сагласности са његовим 
одредбама, примењиваће се до њиховог усаглаша-
вања са одредбама овог закона, али најдаље до 
истека 6 месеци од дана његовог ступања на 
снагу. 

Члан 106 
(1) Ако је по Закону о обрађивању необра-

ђеног земљишта пре дана ступања на снагу овог 
закона започет поступак за привремено одузи-
мање необрађен^ земљишта, али до тог дана није 
донето решење о привременом одузимању таквог 
земљишта, наставиће се по одредбама овог закона 
поступак у сврху доношења решења о стављању 
земљишта тод принудну управу. 

(2) Ако је у поступку за привремено одузи-
мање необрађено? земљишта решење о привре-
меном одузимању таквог земљишта донето пре 
дана ступања на снагу овог закона, тај поступак 
наставиће се по одредбама које еу биле у ва-
жно ст до дана ступања ва снагу овог закона. 

(3) Ако је у случају из претходног става ре-
шење о привременом одузимању земљишта пони-
штено пре или после дана ступања на снагу овог 
закона, поступак у сврху доношења решења о 
стављању земљишта Под принудну управу наста-
виће се по одредбама овог закона. 

(4) Као одредбе по којима се у смислу прет-
ходних ставова има наставити поступак, сматрају 
се процесне и материјалноправне одредбе. 

Члан 107 
(1) Поступак арондације започет " пре дана 

ступања ва снагу овог закона наставиће се по 
одредбама овог закона ако до тога дана решење 
комисије за арондацију није донето. 

(2) Ако је у поступку арондације решење ко-
мисије за арондацију донето пре дана ступања на 
снагу овог закона, тај поступак наставиће се по 
одредбама које су биле у важности до дана сту-
пања на снагу овог закона. 

(3) Ако је у случају из претходног става ре-
шење комисије за арондацију поништено пре или 
после дана ступања на снагу овог закона, поступак 
арондације наставиће се по одредбама овог закона. 

(4) Као одредбе по којима се у смислу прет-
ходних ставова има наставити поступак, сматрају 
се процесне и материјалноправне одредбе 

Члан 108 
До доношења ближих прописа, решење о томе 

да ли одређено земљиште има СВОЈСТВО пољопри-
вредног земљишта доноси у случају спора орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове пољопривреде. 

Члан 109 
Решење о стављању под принудну управу 

пољопривредног земљишта (чл. 25 и 26) чији је 
сопственик страни држављанин, доноси се по прет-
ходно прибављеној сагласности савезног Државног 
секретаријата за послове финансија. 

Члан ИО 
Одредбе главе VII овог закона примењиваће се 

на уговоре о закупу по којима се обрада земљи-
шта има извршити после 1 јануара 1960 године. 

Члан 111 
(1) Општински народни одбор може својом 

одлуком пољопривредној организацији, ва њев 
предлог, доделити у сврху обрађивања утрину, 
пашњак или друго земљиште, које до дана сту-
пања на снагу овог закона није приведено кул-
тури, а које је, по члану 18 став 1 Закона о по-
љопривредним земљишном фонду општенародне 
имовине и додељивању земље пољопривредним 
организацијама, остало на коришћењу селу или 
другој сличној заједници, 

(2) Општински народни одбор може доделити 
земљиште п!о одредби претходног става само ако 
би обрађивањем тог земљишта пољопривредна 
организација на њему знатно повећала прои-
зводњу и ако постоје услови да се исхрана стоке, 
за коју је коришћено то земљиште, обезбеди на 
други начин. 

(3) Одлуку о додељивању земљишта по ставу 
1 овог члана општински народни одбор доноси по 
саслушању збора бирача. 

(4) Пољопривредна организација, која је после 
4 маја 1'953 године узела у посед и привела кул-
тури земљиште из претходног става, задржава на 
том земљишту право коришћења, ако општински 
народни одбор у року Од 6 месеци од дана сту-
пања на снагу овог закона својом одлуком то 
одобри. 

(5) Накнадно одобрење по одредби претходног 
отава није потребно ако пољопривредна организа-
ција овоје право коришћења заснива на одлуци или 
неком другом правном акту општинског народног 
одбора. 

(6) Одлуке по одредбама претходних ставова 
општински народни одбор доноси на седницама оба 
већа. 

Члан 112 
(1) На земљишту у друштвеној својини не 

може се стицати грађанска својина путем одржа ја 
(2) Одредба претходног става не односи се на 

(случајеве у којима је време потребно за , одржај 
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истекло до 6 априла 1941 године, као ни на случа-
јеве који су до дана ступања на снагу овог зако-
на расправљаш! правоснажном судском пресудом. 

Члан ИЗ 
(1) У погледу земљишта за које је по одредба-

ма републичког закона о уређењу имовинских од-
носа насталих узур-пацијом земљишта у друштве-
ној својини, пре или после ступања на снагу овог 
закона покренут управни поступак, не може се по-
кренути парнични поступак за признање грађан-
скз својине на основу одржа ја, а ако је парнични 
поступак покренут пре покретања управног по-
ступка прекинуће се до правоснажног окончања 
тог поступка. 

(2) Ако је у управном поступку из претходног 
става правоснажно утврђено да нема места при-
знању грађанске свој-ине на узурпираном земљи-
шту, поседник тог земљишта не може у пар,ничном 
поступку ставити захтев за утврђење својине на 
том земљишту по основу одржа ја, а ако је парнич-
ни поступак по одредбама претходног отава био 
прекинут, тужба ће се одбацити. 

(3) Неће се сматрати узурпираним земљиште у 
погледу кога су до 6 априла 1941 године испуњени 
услови за одржа ј, предвиђени правним правили-
ма имовинског права. 

Члан 114 
(1) Овлашћују се срески народни одбори да 

доносе одлуке о томе да ли ће се и у којим општи-
нама на закуп пољопривредног земљишта приме-
њивати одредбе главе VII овог закона, изузев од-
редаба члана 81 ст. 2 и 3 овог закона. 

(2) Одлуку ИЈЗ претходног става срески народ-
ни одбор доноси на седници оба већа. 

Члан Иб 
(1) Пољопривредно земљиште које се у време 

ступања на снагу О̂ У̂Г закона искоришћује у не-
пољопривредне сврхе, иако за такво искоришћа-
вање нису напуњени услови из члана 51 овог за-
кона, може корисник искоришћава^ у ту сврху' 
до истека једне године од дана ступања на снагу 
овог закона. 

(2) Ако до истека рока из претходног става не 
буду испуњени услови за искоришћавање земљи-
шта у непољопривредне сврхе у смислу члана 51 
овог закона, корисник земљишта у друштвеној 
својини дужан је земљиште предати у посед оп-
штини, а корисник земљишта у грађанској сво-
јини дужан је привести га пољопривредној култури. 

Члан Иб 
У сврху омогућена прогоне одредаба овог за-

кона, народне републике могу прописивати и поје-
дине зоотехничке мере. 

лости права на наплату амортизованих обвезница 
и извучених згодитака Другог народног зајма Пе-
тог од иш њег плана развитка народне привреде Фе-
дер ативне Народне Републике Југославије, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од 16 октобра 1959 године и на сед-
ници Већа произвођача од 16 октобра 1959 године. 

СНС (А) 63 
19 октобра 1959 године 

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

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ЗАСТАРЕЛОСТИ ПРАВА НА НАПЛАТУ АМОР-
ТИЗОВАНИХ ОБВЕЗНИЦА И ИЗВУЧЕНИХ ЗГО-
ДИТАК^ ДРУГОГ НАРОДНОГ ЗАЈМА ПЕТОГО-
ДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВИТКА НАРОДНЕ ПРИ-
ВРЕДЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 1 
Право на наплату износа амортизованих обве-

зница Другог народног зајма Пето годишњег плана 
развитка народне привреде Федеративне Народне 
Републике Јутоелавије, као и право на наплату из-
вучених згодитака и камате по тим обвезницама, 
застарева за пет година од дана доспелости за 
и ш л ату. 

Члан 2 
Износи амортизова/них обвезница Другог наред-

ног зајма Петогодишњег плана развитка народне 
привреде Федеративне Народне Републике Југосла-
вије, као и згодитака извучених по обвезницама 
тога зајма, по којима је право на наплату застарело 
пре дана ступања на снагу овог закона, могу се на-
платити у року од две године од тог дана. 

По обвезницама из претходног става исплатиће 
се камата до краја полугодишта у коме је обве-
зница извучена. 

Члан 3 
Овлашћује се савезни Државни секретари јат 

за послове финансија да донесе ближе прописе за 
извршење овог закона. 

Члан 4 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Члан 117 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у ^Службеном листу ФНРЈ". 

708. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАСТАРЕЛОСТИ 
ПРАВА НА НАПЛАТУ АМОРТИЗОВАНИХ ОБВЕ-
ЗНИЦА И ИЗВУЧЕНИХ ЗГОДИТАКА ДРУГОГ 
НАРОДНОГ ЗАЈМА ПЕТОГОДМШЊЕГ ПЛАНД 
РАЗВИТКА НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ ФЕДЕРАТМВ-

НЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВМЈЕ 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослава је и савезним 
органима власти, проглашава се Закон о застагре-

709. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 16 октобра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 16 октобра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИВРЕДНИХ 

РЕЗЕРВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
1. Из средстава привредних резерви федерације 

која се образују схо,дно одредби тачке 1 главе XXI 
Савезног друштвеног плана за 1959 годину, доде-
љује се без обавезе враћања, и то: 
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милиона 
динара 

1) За обезбеђење средстава за исплату 
регреса за увезене сирове крупне коже у 
1959 години — — — — — — — — 1.600 

2) Општем инвестиционом фонду: 
а) на име повећања транше за 1959 

ГОДИНУ за наставак изградње деонице Ниш 
—Лесковац аутопута Београд—^евђенија, 
као и за припремне радове за потребе 
омладински^ радних бригада и извођачких 
предузећа и за израду пројеката за радове 
који ће се изводити на томе аутопуту у 
1960 години — — — — — — — — 700 

б) на име повећања транше за 1959 
годину за изградњу железничке пруге Са-
рајево—Коњиц—Јабланица — — — — 500 

2. Пропис за примену одредбе претходне тачке 
под 1) донеће Савезно извршно веће, а ближе про-
писе о одређивању корисника и расподели сред-
става из претходне тачке под 2) донеће савезни 
Државни секретари јат за послове финансија у са-
гласности са Секретару атом Свезаног извршног 
већа за саобраћај и везе. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 62 

19 октобра 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. 

710. 
На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослав^ е и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 16 октобра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 16 октобра 1969 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ОПШТЕМ ИНВЕ-
стиционом ФОНДУ из ПРИВРЕДНИХ РЕЗЕР-
ВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕ-

СТИЦИЈА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ 
1. Из средстава привредних резерви федерације 

предвиђених у тачки 1 главе XXI Савезног дру-
штвеног плана за 1959 годину додељује се Општем 
инвестиционом фонду износ од 1.440 милиона ди-
нара. 

Средства из претходног става употребиће се за 
повећање износа предвиђеног у тексту под 1 става 
А тачке 2 одељка 3 главе XVII Савезног друштве-
ног плана за 1959 годину, ради финансирања инве-
стиција у електропривреди. 

2. Ближе прописе за извршење ове одлуке до-
неће Савезно извршно веће. 

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

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 71 

15 октобра 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. 

711. 
На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Јутославије и савезним 
ор-ганима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 16 октобра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 16 о-ктобра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИ-

ОНОГ ФОНДА БЕЗ ОБАВЕЗЕ ВРАЋАЊА 
1. Средства дата у виду зајмова појединим ин-

веститорима до 1958 године за изградњу железнич-
ких пруга и инвеститорима за унапређење туризма 
у 1952 и 1954 години у укупном износу од 9.942,3 
милиона динара сматраће се да су дата овим инве-
ститорима из средстава Општег инвестиционог фон-
да из ранијих година без обавезе враћања. 

Из средстава Општег инвестиционог фонда из 
претходног става измириће се и износи камате и 
трошкова зајмова. 

2. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија одредиће зајмове на које ће се приме-
нити ова одлука и донеће, по потреби, ближе про-
писе за њено спровођење. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина" 
СНС (А) 68 

10 октобра 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. 

712. 
На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-1 

ративне Народне Републике Југославае и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 16 октобра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 16 октобра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСТУПАЊУ ДОПРИНОСА 
ИЗ ДОХОТКА И ЗЕМЉАРИНЕ ПРИВРЕДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

1. У Одлуци о уступању доприноса из дохотка 
и земљарине привредним организацијама одређе-
них делатности („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57 
и 48/58) у тачни 10 после речи „креча" додају се 
речи ,,и индустријска и занатска предузећа која се 
баве производњом текстилне конфекције" 

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

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 61 

19 октобра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народ-не скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

Већа произвођача, Савезног већ БЦ 
Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с. р. 
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713. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 16 октобра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 16 октобра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
0 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КАМАТНИМ СТОПАМА 
НА СРЕДСТВА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 
НА СРЕДСТВА УЛОЖЕНА КОД БАНКЕ И НА 

КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ 
1. У Одлуци о каматним стопама на средства 

привредних организација, на средства уложена код 
банке и на краткорочне кредите („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/57, 26/58, 44/58 и 48/58) у тачки I став 
1 на крају текста под' 5 уместо тачке ставља се 
тачка и запета и додаје нови текст под 6, који 
гласи: 

„6) предузећа која производе за одређене по-
требе Југословенске народне армије — за ствари 
из основних средстава за која се, према члану 1 
став 3 Уредбе о накнади амортизације и плаћању 
камате на фонд основн-их средстава предузећа која 
производе за одређене потребе Југословепске на-
родне армије („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/58), 
плаћа амортизација по стопи од 1°/о односно од 
0,5%. Камата од 2% обрачунаваће се и уплаћивати 
за месечне периоде у којима су те ствари биле у 
употреби." 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 58 

19 октобра 1959 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне (жупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

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

714. 

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

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 16 октобра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 16 октобра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА АМОРТИЗАЦИЈЕ И КА-
МАТЕ НА ОСНОВНА СРЕДСТВА ПРИВРЕДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛЕ ИЗВРШЕЊА РАДОВА У 

ИНОСТРАНСТВУ 
1. Привредна организација која унесе односно 

врати у земљу основна средства којима је изводила 
инвестиционе радове у иностранству, не плаћа 
амор низ аци ју и камату на та основна средства док 
их не почне употребљавати у земљи. 

Ако привредна организација почне у земљи 
употребљавати основна средства из претходног ста-
ва, плаћаће на њих амортизацију и камату од пр-
вог дана наредног месеца по истеку месеца у коме 
их је почела употребљавати у земљи. 

Ако привредна организација престане употре-
бљавати . у земљи основна средства из става 1 ове 
тачке, неће на ших плаћати амортизацију и камату 
од првог дана наредног месеца ио истеку месеца у 
коме је престала да их употребљава, док их поново 
не почне употребљавати. 

2. Привредна организација може се пов л а ђ и -
цом из тачке 1 ст. 1 и 3 ове одлуке користити у 
трајању од две године од дана кад је основна сред-
ства унела односно вратила из иноетранства. 

Ради коришћења повластице ив претходног ста-
ва, привредна организација дужна је органу упра-
ве општинског народног одбора надлежном за по-
слове финансија пријавити почетак односно пре-
станак употребе основних средстава, и то до краја 
месеца у коме их је почела односно престала упо-
требљавати. 

Ако привредна организација не приј-ави пре-
станак употребе - основних средстава у року из 
претходног става, дужна је плаћати амортизацију 
и камату на основна средства до краја месеца у 
коме приј-ави престанак употребе тих средстава. 

3. Савезни Државни секретари јат за послове 
финансија може привредну организацију ослобо-
дити од плаћања амортизације на основна средства 
која је употребила за извођење инвестиционих ра-
дова у иностранству, ако она та средства по завр-
шеном послу не врати у земљу, већ их ускладишти 
ради употребе за извођење других инве-стиционих 
радова у ино-стран-ству. 

Ослобођење од плаћања амортизације у смислу 
претходног отава може се одобрити само ако се 
основна средства не употребљава ју дуже од три 
месеца, а може трајати најдуже једну годину по 
завршетку инвестиционих радова у иностран-ству. 
Ово ослобођење почиње тећи од првог дана наред-
ног месеца по завршетку инввстиционих радова у 
иностранству, а престаје крајем месеца у коме је 
привредна организација поново почела да употре-
бљава основна средства за извођење инвестиционе 
радова у иностранству, или у коме их је унела од-
носно вратила у земљу. 

4. Бли-же прописе за спровођење ове одлуке 
може, по потреби, доносити савезни Државни се-
крет ари ј ат за послове финансија. 

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

Савезна народна скупштина 

СНС (АУ 57 
10 октобра 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. 

715. 
На основу члана Зв став 1 Уставног закона в 

основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југослав^ е и савезним 
органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Саве-
зног већа од 16 октобра 1959 године и на седници 
Већа произвођача од 16 октобра 1959 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРДИ УРЕДАБА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ 

ВЕЋА 
Потврђују "се уредбе које је Савезно извршно 

веће донело на основу овлашћења из тачке II Од-
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луке о потврди уредаба Савезног извршног већа и 
о даљем раду на припреми закона о привредном 
систему („Службени лист ФНРЈ", бр. 8/54), и то: 

1) Уредба о допуни Уредбе о зајмовима за ин-
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 25/59); 

2) Уредба о допуни Уредбе о трговини ској делат-
ности и трговинском предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр 31/59). 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 63 

19 октобра 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, 

716. 

На основу чл. 23 и 26 Закона о ратним војним 
инвалидима („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58 
и 42/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИНВАЛИДСКОМ ДОДАТНА 

ч 
Г л а в а I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

Инвалидски додатак који у смислу чл. 23 и 26 
Закона о ратним војним инвалидима припада ужи-
ваоцима личне односно породичне инвалиднине, од-
ређује се и исплаћује по одредбама ове уредбе. 

Члан 2 
Инвалидски додатак може бити: 
1) инвалидски додатак који под одређеним усло-

вима припада свим уживаоцима личне или поро-
дичне инвалидним (у даљем тексту: општи инва-
лидски додатак) — (члан 23 ст. 1 и 2 Закона о рат-
ним војним инвалидима); 

2) посебан инвалидски додатак уживалаца ин-
валиднине који стално живе у иностранству (члан 
23 став 4 и члан 53 Закона о ратним војним инва-
лидима) ; 

, 3) посебан инвалидски додатак који припада 
деци палих бораца у циљу школовања и других 
видова оспособљавања за самосталан живот и рад 
(члан 26 Закона о ратним војним инвалидима). 

Г л а в а II 
ОПШТИ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК 
1. За уживаоце личне инвалидним 

Члан 3 
Право на општи инвалидски додатак имају рат-

ни војни инвалиди, и то: 
1) инвалиди од I до V групе закључно — без 

обзира на године живота и способност за ггривре-
ђивање; 

2) инвалиди од VI до X групе — ако су старији 
од 55 година (жене) односно 65 година (мушкарци), 
или ако су потпуно и трајно неспособни за при-
вређивање. 

Ратни војни инвалиди из претходног става овог 
члана имају право на општи инвалидски додатак 
ако испуњавају следеће услове: 

1) да нису у редовном радном односу вити су 
уживаоци личне или инвалидске пензије веће од 
5.500 динара месечно или породичне пензије веће 
од 5.500 динара месечно по сауживаоцу те пензије; 

2) да не врше самосталну професионалну одно-
сно привредну делатност; 

3) да порез на доходак од пољопривреде њихо-
вог домаћинова не износи више од 700 динара го-
дишње по члану домаћинова; 

4) да њихово домаћинство нема других редовних 
прихода чији је укупан износ већи од 5.500 динара 
месечно по члану домаћинова. 

Сматра се да је ратни војни инвалид у редов-
ном радном односу у смислу тачке 1 став 1 овог 
члана и ако ради са скраћеним радним временом 
које је по важећим прописима из једначен са пу-
ним радним временом. 

Члан 4 
Општи инвалидски додатак који под условима 

из претходног члана припада уз личну инвалиднину 
инвалида од I до IV групе, износи месечно: 

1) 8.500 динара — ако домаћинство нема доходак 
од пољопривреде нити других прихода који се узи-
мају у обзир при одређивању права на општи ин-
валидски додатак; 

2) 6.500 динара — ако домаћинство нема дохо-
дак од пољопривреде, али има других прихода који 
се узимају у обзир при одређивању права на општи 
инвалидски додатак који из-носе до З.ООО динара ме-
сечно по члану домаћинова; 

3) 4.500 динара — ако порез на доходак од по-
љопривреде износи до 700 динара годишње по чла-
ну домаћинства, или ако други приходи износе 
више од 3.000 до 5.500 динара месечно по члану до-
маћинова . 

Инвалидима из претходног става који су само-
храни или који болују од отворене туберкулозе ин^ 
валидски додатак из тач. 1 и 2 претходног става 
повећава се за 2 000 динара месечно. 

Члан 5 
Општи инвалидски додатак који под условима 

из члана 3 ове уредбе припада уз личну инвалид-
нину инвалида од V до X групе, износи месечно: 

1) 6.500 динара — ако домаћинство нема дохо-
дак од пољопривреде нити других прихода који се 
узимају у обзир при одређивању права на општи 
инвалидски додатак; 

2) 5.500 динара — ако домаћинство нема доходак 
од пољопривреде, али има других прихода који се 
узимају у обзир при одређивању права на општи 
инвалидски додатак и износе до 3 000 динара ме-
сечно по члану домаћинова; 

3) 4.500 динара — ако порез на доходак од по-
љопривреде износи до 700 динара ,годишње по чла-
ну домаћинова, или ако други приходи износе 
више од 3.000 динара до 5.500 динара месечно по 
члану домаћинова. 

2. За уживаоце породичне инвалидним 
Члан 6 

Право на општи инвалидски додатак имају 
уживаоци породичне инвалидним који су старији 
од 55 (жене) односно 65 година (мушкарци) или ако 
су потпуно и трајно неспособни за пр наређивање, 
и ако испуњавају следеће услове: 

1) да нису у редовном радном односу нити су 
уживаоци личне или инвалидске пензије веће од 
5 500 динара или породичне пензије веће од 5.500 
динара месечно по сауживаоцу пензије; 
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2) да не врше самосталну професионалну одно-
сно привредну делатност; 

3) да порез на доходак од пољопривреде њихо-
вог домаћинова не износи више од 700 динара го-
дишње по члану домаћинова, односно да не износи 
више од 1.400 динара годишње по члану домаћин-
ства ако се ради о самохраним уживаоцима поро-
дичне инвалиднине; , 

4) да њихово домаћинство нема других редов-
них прихода који укупно износе више од 5.500 ди-
нара месечно по члану домаћинова. 

Сматра се неспособном за привређивање у сми-
слу предњег ст-ава и удова-уживалац породичне 
инвалиднине која има једно или више деце млађе 
од 15 тодића или старије дете које је потпуно и 
трајно неспособно за привређивање, ако се она о 
деци стара и са њима живи у истом домаћинотву. 

Деца-уживаоци породичне инвалиднике имају 
право на општи . инвалидски додатак а-ко поред 
услова предвиђених у ставу 1 тач. 1—4 овог члана 
у погледу година живота и школовања испуњавају 
услове предвиђене у прописима о додатку на децу. 

Став 3 члана 3 ове уредбе примењиваће се и на 
уживаоце породичне инвалиднине. 

Члан 7 
Општи инвалидски додатак који под условима 

из претходног члана припада уз породичну инва-
лид нину износи месечно: 

1) 7.500 динара — ако домаћинство нема дохо-
дак од пољопривреде нити других прихо-да који се 
узимају у обзир при одређивању права на општи 
инвалидски додатак; 

2) 5.500 динара — ако домаћинство нема доходак 
од пољопривреде, али има других прихода који се 
узимају у обзир при одређивању права на општи 
инвалидски додатак, који износе до 3.000 динара 
месечно по члану дом а ћ ик ств а; 

3) 4.000 динара — ако порез на доходак од по-
љопривреде износи до 400 динара годишње по чла-

,ну домаћинова, односно до ЗОО динара годишње по 
члану домаћинова ако се ради о самохраним ужи-
ваоцима породичне инвалиднине, или ако други 
приходи износе више од 3.000 до 5.500 динара ме-
сечно по члану домаћинова; 

4) 2.900 динара — ако порез на доходак од по-
љопривреде износи више од 400 до 500 динара го-
дишње по члану домаћи-нова, односно више од 
800 до 1.000 динара годишње по члану домаћинова 
ако се ради о самохраним уживаоцима породичне 
инв али димне; 

5) 1.800 динара — ако порез на доходак од по-
љопривреде износи више од 500 до 600 динара годи-
шње по члану домаћинова, односно више од 1.000 
до 1.200 динара годишње по члану домаћинова ако 
се ради о самохраним уживаоцима породичне инва-
лијднине; 

6) 1.200 динара — ако порез на доходак од по-
љопривреде износи више од 600 до 700 динара го-
дишње по члану домаћинова, односно више од 1.200 
до 1.400 динара годишње по члану домаћинства ако 
се ради о самохраним уживаоцима породичне ин-
валид нине. 

Самохраним уживаоцима породичне инвалид-
нине повећава се на 2.000 динара месечно општи ин-
валидски додатак из тач. 1 и 2 претходног става, а 
из тачке 3 претходног отава само ако домаћинство 
нема доходак од пољопривреде. 

Члан 8 
Ако породичну инвалиднину ужива више лица 

која живе заједно, општи инвалидски додатак при-
пада сауживаоцима на равне делове. 

Ако породичну инвалид нину ужива више лица 
која из оправданих разлога живе одвој ш о (напри-
мер: разведени родитељи, деца рођена у браку и 
деца рођена ван брака итд.), а приходи им не по-
тичу из зај етничког извора, општи инвалидски до-
датак припада само онима од сауживалаца који 
испуњавају услове поменуте у члану 6 ове уредбе. 

Ако два или више сауживалаца из претходног 
става испуњавају услове за примање општег инва-
лидског додатка, исплаћиваће се сваком од њих 
износ који би му припадао као самосталном ужива-
оцу, с тим да збир тих износа не може прећи из-
нос општег инвалидног додатка из члана 7 став 
1 тачка 1 ове уредбе. Ако је збир тих износа већи, 
општи инвалидски додатак исплаћиваће се саужи-
ваоцима у сразмери са износима који би им при-
падали као самосталном уживаоцима. 

Ако у случају из претходног става два или више 
сауживалаца испуњавају услове за повећање оп-
штег нива лидског додатка због самохране сти, износ 
повећања додатка дели се између њих на равне 
делова. 

3. Заједничке одредбе 

Члан 9 
При оцењивању права на општи инвалидски 

додатак и утврђивању висине тог додатка, узима се 
у обзир укупан порез на доходак од пољопривреде 
и укупан износ других редовних прихода корисни-
ка и чланова његове породице који са њим живе у 
заједничком домаћинову, и то: брачног друга, деце 
и родитеља. Порез и приходи очуха или маћехе не 
узимају се у обзир. 

У приходе домаћинова неће се у р а ч у н а в а ј ин-
валидске принадлежности (члан 12 Закона о ратним 
војним инвалидима), додатак на децу, додатак за 
помоћ и негу и инвалидима по прописима о инва-
лидском осигурању, примање по основу одликова-
ња, социјалне помоћи, награттр ученика у привреди 
и приход од сопственог ст сиг.а у коме станује кори-
сник са члановима домаћинова, као ни стипендије 
корисникове деце и брачног друга. 

Као приход из редовног радног односа, који се 
узима у обзир у смислу става 1 овог члана, сматра 
се код јавних службеника месечни износ основне и 
положајне плате, код радника привредних органи-
зација — месечни износ тарифног става, а код оста-
лих радника — месечни износ плате, оа сталним до-
дацима оствареним за рад у редовном радном вре-
мену. 

Ако износ плате или пензије није дефинитивно 
утврђен, право на додатак и висина додатка одре-
ђују се за то време према износу аконтације. 

Заштитни додатак који уживаоцу пензије при-
мају по основу социјалног осигурања, рачуна се у 
приходе домаћин-ова а не рачуна се у износ пен-
зије из тачке 1 став 2 члана 3 и тачке 1 став 1 
члана 6 ове уредбе. 

При одређивању права на општи инвалидски 
додатак узима се у обзир порез на доходак од по-
љопривреде по одбитку износа на који се односе 
пореска ослобођења и олакшице. 

Члан 10 
Део пореза на доходак од пољопривреде одно-

сно део других прихода који отпада на члана дома-
ћ и н о в а утврђује се тако што се укупан порез на 
доходак од пољопривреде односно укупан износ дру-
гих прихода подели на корисника и ове чла,нове 
његовог домаћине тв а наведене у члану 9 став 1 ове 
уредбе, на унучад од умрлог сина или умрле кћери 
која су млађа од 15 година односно од 25 година ако 
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су на школовању а немају никаквих прихода већ 
их корисник издржава, као и на чланове уже по-
родице корисниковог детета које оно или корисник 
издржава, а који живе у истом домаћинову. 

Ако родитељ са којим корисник Зкиви у истом 
домаћинству, али не на пољопривредном имању, има 
доходак од пољо-привреде или друге имовине који 
се у смислу члана 9 ове уредбе узима у обзир при 
одређивању права на општи инвалид-ски додатак, 
у чланове домаћинова на које се дели порез одно-
сно приход убрајају се и чланови редитељеве уже 
породице које родитељ издржава а који живе у 
истом домаћинову. 

У чланове домаћине теа на које се дели порез 
односно приход не убрајају се чланови кориснико-
вог домаћинова који су ратни војни инвалиди од 
I до ПХ групе, ако немају посебних прихода који се 
узимају у обзир при одређивању права на инвалид-
ски додатак. 

Члан 11 
Ако корисник нива лид еине или чланови његове 

уже породице живе на пољопривредном имању у 
домаћинову са породицом срод.ника (браћа и се-
стре, родитељи, свекар и свекрва, таст и ташта, дед 
и баба) који су сопственици односно порески обве-
зници тог имања, узеће се сразмеран део пореза на 
доходак од пољопривреде тог имања који отпада на 
корисника инвалидних^ заједно са његовом ужом 
породицом. Сразмерни део пореза корисника инва-
лид нине утврђује се тако што се целокупни порез 
дели на сотгственика односно пореског обвезника, 
корисника инвалиднине, као и на све пунолетне 
сроднике позване на законско н а р е ђ и в а њ е који у 
домаћинову живе, при чему на сваког од тих липа 
која учествују у деоби заједно са његовом ужом 
породицом отпада по један део. Малолетни чланови 
домаћинова учествују у деоби само по праву прет-
о а в љ а њ а својих умрлих родитеља. 

Члан 12 
Корисницима инвалидним чије домаћинство по-

ред дохотка од пољопривреде има и друге опоре-
зоване и неопорезоване редовне приходе, право на 
општи инвалидски додатак и висина истог одређују 
се на тај начин што се порезу на доходак од пољо-
привреде дода порез који би се добио кад би се на 
друге опор ез ов ане приходе применила стопа која 
важи за опор езив ање дохотка од пољопривреде, као 
и порез који би се плаћао по стопи од 3% на неопо-
резоване приходе. 

Ако домаћинство корисника нема доходак од по-
љопривреде, али има друге редовне приходе, право 
на општи инвалидски додатак и висина истог одре-
ђују се према збиру тих прихода. 

Члан 13 
Корисницима уплашеним у з емљор адничким 

задругама којима управљају само задругари који 
у задругама раде (сељачке радне задруге) одређују 
се права на општи инвалидски додатак и висина тог 
додатка према порезу на доходак од пољопривреде 
који је поједином домаћинству разрезан на приход 
од окућнице, повећаном за износ пореза на приход 
који би се по стопи од 3% плаћао на остварене при-
ходе од ренте односно камате на процењену вред-
ност имања унетог у задругу, као и од радних дана 
корисника и чланова његовог домаћинова наведе-
них у члану 9 став 1 ове уредбе. 

Члан 14 
Самохраним у смислу чл. 4, 6 и 7 ове уредбе 

сматрају се уживаоци личне и породичне инвалид-

нине који у свом домаћинову немају сроднике спо-
собне за привређивање, нити имају ван домаћинова 
чланове уже породице или родитеље који су у 
могућности да им дају помоћ у висини повећања 
инвалидског додатка за самохране уживаоце инва-
лиднине. 

Деца која у погледу година живота и школова-
ња испуњавају услове предвиђене за уживаоца по-
родичне инвалиднине, ратни војни инвалиди од I 
до V групе, инвалиди рада I категорије инвалиди-
тета, као и лица старија од 60 година (мушкарци) 
односно 55 година (жене), сматра се да нису способ-
ни за привређивање у смислу претходног става. 

Члан 16 
При одређивању права на општи инвалидски 

додатак примењизаће се и одредбе о додатку на 
децу ако нису у супротности са одредбама ове уред-
бе и Закона о ратним војним инвалидима, као и 
прописа за њихову примену који се односе на овај 
додатак. 

Г л а в а ПХ 

ПОСЕБАН ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК ДЕЦИ ПА-
ЛИХ БОРАЦА У ЦИЉУ ШКОЛОВАЊА И ДРУГИХ 
ВИДОВА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА САМОСТАЛАН 

ЖИВОТ И РАД 

Члан 16 
Посебан инвалидски додатак припада деци-

уживаоцима породичне инвалидкине која своје пра-
во изводе од лица погинулих, умрлих или несталих 
под околностима из чл. 1, 2 и 76 Закона о ратним 
војним инвалидима (у даљем тексту: деца палих 
бораца), ако се налазе на редовном школовању или 
се на други начин оспособљавају за самосталан жи-
вот и рад, а испуњавају остале услове одредаба 
главе III ове уредбе. 

"Члан 17 
Висина посебног ИНЕАлидског додатка деци па-

лих бораца одређује се према укупном износу при-
хода од пољопривреде и других редовних прихода 
детета и родитеља с којим оно живи у заједнич-
ком домаћинетву, односно прихода од пољопривред-
ног имања сродника ако је случај из члана 11 ове 
уредбе, као и с обзиром на врсту школовања детета 
(и на околност да ли оно живи са родитељем односно 
стараоцем. 

При одређивању прихода од пољопривреде у 
смислу претходног става, утврђени катаоарски при-
ход повећава се за 50%. 

Члан 18 
Сматра се да се деца палих бораца налаже на 

школовању или да се на други начин оопособљавају 
.у смислу одредаба главе ЈП ове уредбе ако по про-
писима о школству и о школама имају својство ре-
довног ученика или студента или ако се оопособља-
ва ју за самосталан живот и рад путем допунског 
школовања и течајева који дају одређену стручну 
сдр ему. 

Члан 19 
Други редовни приходи детета и родитеља (члан 

17) су сва њихова стална примања, без обзира да 
ли су опор ез ов ана или не (пла-та, пензија, приходи 
од привредне делатности, самостално занимања и 
имовине, додатак на децу, инвалидски додатак, сти-
пендија, социјална помоћ ди: сл.), осим инвалиднине 
и додатка за негу и помоћ другог лица по Закону 
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о ратним војним инвалидима, додатка за помоћ и 
негу и инвалидним по про-писима о инвалид ек ом 
осигурању, примања по основу одликовања, прихо-
да од сопственог стана детета и родитеља, као и 
повећања награде ученика у привреди или стручној 
школи у другој или трећој- години. 

Члан 20 
Посебан инвалидски додатак припада детету па-

лог борца ако приходи ван пољопривреде, или ката-
старска приход увећан за 50%, или приходи ових 
врста сабрани заједно, по члану домаћинова не 
прелазе редовне месечне износе и то: 

1) за децу која се налазе на школовању у основ-
ним односно осмо годишњим школама — од 7.000 
динара; 

2) за децу која се налазе на школовању у гим-
назијама и стручним школама, као и на допунском 
школовању и течајевима — од 8.000 динара; 

3) за децу која се налазе на вишим стручним 
школама, факултетима, високим школама и умет-
ничким акад еми јама — од 9.000 динара; 

4) за' децу која се налазе на школовању у спе-
ци јадним школама — износе наведене у претход-
ним тачкама према рангу школе коју похађају. 

Члан 21 
Висина посебног ивзалидеког додатка одређује 

се на тај начин што се од износа из члана 20 тач. 
1—4 односно повећаних износа из члана 22 одбију 
приходи из члана 17 ове уредбе који отпадају на 
дете палог борца као члана домаћинова. 

Ако посебан инвалидски додатак износи мање 
од 1.000 динара, одређује се додатак у износу од 
1.000 динара (минимални посебни инвалидски до-
датак). 

Износ посебног инвалидско? додатка испод 1.000 
динара заокружује се на 1.000, а износ испод 500 
на 500 динара у корист детета палог борца. 

Члан 22 

Ако се дете палог борца налази у дому или по 
одобрењу старатељ скот органа код породице којој се 
даје накнада за смештај детета, као и кад ее дете 
школује или оспособљава а живи ван места преби-
вања родитеља или стараоца или ван места свог 
пребивања ако нема родитеља ни стараоца, износи 
предвиђени у члану 20 тач. 1—4 ове уредбе пове-
ћавају се за по 2.000 динара. 

Члан 23 

Ако је домаћинство у коме дете палог борца 
живи учлањено у сељачкој радној задрузи, виси-
на посебног инвалидског додатка одређује се према 
катастарском приходу од окућнице, увећаном за 
50%), сходно члану 17 о а в 2 ове уредбе, и према 
приходу оствареном од ренте односно од камате на 
процењену вредност имања унетог у задругу и од 
радних дана детета и родитеља. ' 

Ако домаћинство у коме дете палог борца живи 
има насељеничко (колониетичко) имање дато у за-
куп уз претходну сагласност органа управе оп-
штинског народног одбора надлежног за послове 
привреде, висина посебног инвалидског додатка од-
ређује се према катастарском приходу од окућни-
це, увећаном са 50%, и према уговореном закупи ом 
износу који се сматра приходом ван пољопривреде. 

Ако домаћинство у коме дете палот борца живи 
има пољопривредно имање дато у закуп или уз рен-
ту сељачкој радној задрузи, а то домаћинство није 

у истој учлањено, висина посебног инвалидског до-
датка одређује се на основу уговореног закупног 
износа односио ренте од тог имања, што се сматра 
приходом ван пољопривреде. 

Члан 24 
Ако има више деце палог борца која испуња-

ва ју , услове за примање посебног инвалидско? до-
датка, свако од те деце има право на посебан инва-
лидски додатак у несмањеном износу. 

Ако дете палог борца које је остало без оба ро-
дитеља испуњава услове за посебан инвалидски до-
датак, признаће му се или посебан инвалид-ски до-
датак или општи инвалидски додатак и додатак на 
децу (члан 25 став 2 Закона о ратним војним инва-
лидима), према томе шта је за дете повољније. 

Члан 25 
Право на посебан инвалидски додатак припада 

на,јдоцније до навршене 25 год ине живота, без об-
зира на старосну границу која је по одредбама о 
општем инвалид оком додатку и додатку на децу 
предвиђена за завршетак школовања у појединим 
врстама школа. 

За децу из претходног о а в а која се налазе на 
школовању на вишим стручним школама, фагсулте-
лима, високим школама и уметничким акад еми јама, 
посебан инвалидски додатак припада укупно најви-
ше за онолико времена колико траје прописано 
редовно школовање у овим школама. У случају 
промене школе, врсте студија или започињања но-
вих студија, сходно ће се примењивати одредбе о 
додатку на децу. 

Члан 26 
При одређивању права на посебан инвалидски 

додатак деци палих бораца, примењиваће се одред-
бе о општем ипвалидском додатку односно О додат-
ку на децу уколико нису у супротности са одред-
бама главе III ове уредбе. 

Г л а в а IV 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27 
Уживаоцима личне и породичне инвалидним —' 

страним држављанима који стално живе на подру-
чју бивше зоне ,,А" Слободне Територије Т р о а и 
Италије исплаћиваће се и надаље додаци (посебан 
додатак и инвалидски додатак) предвиђени у Ре-
шењу Савезног извршног већа Р. п. бр. 253 од 20 
октобра 1953 године све док им не буде одређен 
посебан инвалидски додатак по члану 23 став 4 
Закона о ратним војним инвалидима. 

Члан 28 
Право на инвалидски додатак по одредбама ове 

уредбе одређује се према основном порезу на до-
ходак од пољопривреде за 1965 годину, док Саве-
зно извршно веће изрично друкчије не одлучи. 

Органи управе среских народних одбора надле-
жни за послове социјалне заштите који о инвалид-
ском додатку решавају у првом степену, донеће по 
службеној дужности решења о превођењу досада-
шњих уживалаца ипвалидског додатка на прописе 
ове уредбе са дејством од 1 новембра 1959 године. 

Члан 29 
Дамом почетка примењив ања ове уредбе пре-

стају да важе: одредбе мл. 8, 8а, 15, Ша, 16, 19, 10а, 
19в, 1'9д и 23 Уредбе о нива лидским пр ин а д лежи о -
отима („Службени лист ФНРЈ", бр. 33/52, 36/54, 53/56 
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и 39/58); одредбе члана 15 Уредбе о изменама и до-
пунама Уредбе о инвалидским принадлежностима 
(„Службени лист ФНРЈ ' \ бр. 53/56); Уредба о посеб-
ном инвалидском додатку деци палих бораца („Слу-
жбени / лист ФНРЈ", бр. 3/58 и 39/58); одредбе члана 
28 Уредбе за спровођење закона и других савезних 
правних прописа на територији на коју је прошире-
на цивилна управа Федеративне Народне Републи-
ке Југослав^ Ј („Службени лист ФНРЈ", бр. 56/54); 
Одлука о начину утврђивања инвалидног додатка 
уживаоцима личне и породичне инвалиднине („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр 25/58); Одлука о отклањању 
дејства повећања плата, пензија, инвалиднина, на-
града ученика у привреди и додатка на децу на 
инвалидски додатак („Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/58), као и ови прописи донети на основу Закона 
0 ратним вој-ним инвалидима који су у супротности 
са одредбама ове уредбе. 

Члан 30 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а пр именоваће се од 
1 новембра 1959 године. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 249 

21 октобра 1969 године 
Београд 

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

717. 

На понову члана 3 тачка 3 и члана 21 Уредбе о 
организацији и раду Савезног завода за статистику 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 51/57) Савезни завод 
за статистику доно-си 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОПИСУ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ И ЗАНАТСКИХ 
ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. Од 16 до 25 децембра 1959 године извршиће 
се на териториј,и Југо-славије попис занатских рад-
њи и занатских предузећа, тј. свих привредних ор-
ганизација које се баве вршењем занатске делат-
ности. 

Попис ће се вршити према стању на дан 16 де-
цембра 1959 године. 

2. Овим пописом обухватиће се: 
1) сва занатска предузећа; 
2) ове занатске задруге; 
3) све самосталне занатске радње са средствима 

у друштвеној својини; 
4) ове занатске радње у саставу занатских пре-

дузећа; 
5) све занатске радње у саставу занатских за-

друга; 
6) ове занатске радње државних органа и уста-

нова, које послују и са трећим лицима; 
7) све занатске радње привредних, организација 

(предузећа), које послују и са трећим лицима; 
8) све занатске радње друштвених организа-

ција, које послују и са трећим лицима; 
9) све занатске радње земљорадничиих задруга 

и савеза, које послују и са трећим лицима; 
10) ове приватне занатске радње са сталним ме-

стом пословања или без сталног места пословања. 
Као приватне занатске радње сматрају се и занат-
ске радње које су у селима и мањим местима — 
сходно члану 71 Уредбе о занатским радњама и за-
натским предузећима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
5/54 и 3/58) — основала лица без опреме висококва-
лификованог одно-сно квалификовали занатског 
радника која се односн-ом за,натском радиношћу ба-
ве у виду сталног или споредног занимања пропи-
сан број година. 

3. Припремним радњама, организацијом и кон-
тролом пописа руководиће Савезни завод за стати-
стику преко републичких завода за статистику, за-
вода за статистику Аутономне Покрајине Војводине 
и Аутономне Косовоко-метохиске Области и сре-
ских завода за статистику. 

4. У сре-зовим-а у којима објективни услови бу-
ду то захтевали, републички завод за статистику 
предложиће среском народном одбору образо-вање 
пописне комисије. 

5. Срески заводи за статистику предложиће 
претседницима среских односно општинских народ-
них одбора лица која треба имено-вати за пописи-
ваче. 

6. Ови подаци добивени по-писом служиће 
искључиво за статистичку обраду и не смеју се 
употребљавати ни у какве друге сврхе. 

Пописивачи и друга лица која учествују у по-
пасу дужни су чувати као службену тајну све оно 
што буду сазнали при вршењу пописа. 

7. Одговорни руководи оци занатских организа-
ција друштвеног сектора привреде, као и имаоци 
приватних занатских радњи, дужни су дати потпу-
не и истините податке о свему што се у пописним 
обрасцима тражи. Ради проверавања датих пода-
така, ПОПИСНЕачима треба омогућити разгледање од-
говарајуће документације на основу које је занат-
ска организација дала тражене податке. 

Лица из прве реченице претходног става могу 
овластити и друга лица (књиговође, пословође, чла-
нове уже породице итд.) да уместо њих дају тра-
жене податке. 

8. На лица дужна да дају податке која ускра-
те давање података, која дају нетачне податке или 
која онемогућавају геров ер ав ање тачности датих по-
датака, примениће се одредбе о прекршај има Уредбе 
о оснивању и раду Савезног статистичког уреда и 
статистичких уреда у народним републикама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 47/48, 45/52 и 1/57). 

9. Упутства и обрасце за извршење овог пописа 
прописаће Савезни завод за статистику. 

10. Трошкови спровођења о-вог пописа падају на 
терет ванредног акредитива број 0-01-320190/5. 

11. Ово решење ступа на снагу дан-ом објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 08-8728 
22 октобра 1959 године 

Београд 
Директор 

Савезно-г завода за стати-стику, 
Анте Новак, с. р. 

718. 
На основу члана 75ј Уредбе о трговинској де-

латности и трговинском 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 тач. 1, 2, З, 5 и 6 Наредбе 
о договарању о ценама по којима ће привредне 
организације куповати пољопривредне производе 
од задружних и пољопривредно-произвођачких ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ", бр. 19/58), прет-
ставници Савеза трговиноких комора Југослви је , 
Савеза пољопривр е дно -шум ароких комора Југо сла-
ви ј е, Савезне опољнотргови-нске коморе, Савезне ин-
дуетриске коморе и Главног задружног савеза 
ФНРЈ постигли су 

Д О Г О В О Р 
О УКИДАЊУ ДОГОВОРА О НАЈВИШИМ ЦЕНАМА 
ЈАБУКА, КРОМПИРА И КУПУСА У 1958 и 1959 години 

1. Претставници Савеза трговинсгаих комора 
Југослав^ е, Савеза пољогтривредно-шумарских ко-
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мора Југослвије , Савезне спољнотрговинске комо-
ре, Савезне индустриске коморе и Главног задру-
жног савеза ФНРЈ, на састанку одржаном 13 окто-
бра 1959 године у Савезу тровинских комора Ју -
гос лави је, договорили су се да се укину, и то: Дого-
вор о највишим ценама по којима ће привредне ор-
ганизације куповати јабуке и кромпир у 1958 и 1959 
години („Службени лист ФНРЈ" бр. 39/58, 43/58 и 
3/59) и Договор о највишим ценама по којима ће 
привредне организације куповати свежи касни ку-
пус у 1958 и 1959 години („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 44/58). 

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

Бр. 03-4717 
13 октобра 1959 године 

Београд 
За Савез трговинских комора 

Југо славије 
Секретар, 

Ристо Вазалски, с. р. 

УКАЗИ 
Претседник Републике на основу члана 71 тач-

ка 4 Уставног закона, а на предлог Државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА 

И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ 
У НЕПАЛУ 

I 
Поставља се 
Душан Кведер, изванредни и опуномоћени ам-

басадор ФНРЈ у Индији и за изванредног посла-
ника и опуномоћеног министра Федеративне На-
родне Републике Ј у г о с л в и ј е у Непалу са седиштем 
у Њу Делхију. 

II 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

III 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 12 
12 октобра 19г3 године 

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

РЕШЕЊА 
На основу члана 28 Закона о државној управи 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), у вези 
с чланом 33 Уредбе о организацији и раду Саве-
зног извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
20/58), Савезно- извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ И РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА 
САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ПРАВОСУДНЕ 

ПОСЛОВЕ 
ч 

1. Поставља се за секретара Савезног извршног 
већа за правосудне послове Јосип Хрнчевић, члан 
Савезног извршног већа. 

2. Разрешава се дужности секретара Савезног 
извршног већа за правосудне послове Никола Ср-
зентић 

Б. бр. 53 
19 октобра 1959 године 

Београд 
Савезно извршно веће 

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

На основу члана 2 Уредбе о Правном савету 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 33/55 и 19/56) у вези 
с чланом 33 Уредбе о организацији и раду Савезног 
извршног већа („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/58), 
Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА ПРАВНОГ 

САВЕТА 

Поред већ именованих чланова Правног са-
вета у Решењу Б. бр. 1716 од 12 октобра 1955 године 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 46/55) и Решењу Б. 
бр. 15 од 14 фебруара 1958 године („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 7/58), за нове чланове Правног савета 
именују се, и то: 

Илија Дошен, претседник Савезног врховног 
суда, 

Михаило Ђорђевић, претседник Врховног при-
вредног суда. 

Б. бр. 56 
20 октобра 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

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

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 43 од 17 октобра 1959 године објављује: 

Решење о стављању под заштиту државе ста-
бла храста лужњака (СЈиегсиз рес!ш1си!а1а) у селу 
Мар-ковцу, познатог под именом „Угрен"; 

Решењу о стављању под заштиту државе две 
групе од око 100 пешчарских пирамида недалеко 
од села Ђаке и Механе, познате под именом „Ђа-
воља варош"; 

Решење о стављању ван снаге Решења Завода 
за заштиту и научно проучавање споменика кул-
туре АПВ у Новом Саду бр. 490 од 5 јула 1957 го-
дине. 

У броју 44 од 24 октобра 1959 године објављује: 
Решење о почетку рада Више техничке обућар-

ске школе у Београду; 
Решење о почетку рада Више тех.ничке тек-

стилне школе у Лесковцу; 
Решење о почетку рада виших техничких ма-

шинских школа у Београду, Крагујевцу и Нишу. 
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НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 40 од 9 октобра 1959 го-
дине објављују: 

Уредбу о изменам-а и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Извршног већа Сабора Народне 
Републике Хрватске; 

Решење о оснивању Комуналне установе Трпањ. 
У броју 41 од 16 октобра 1959 године објављују: 
Одлуку о изменама у саставу неких одбора Из-

вршног већа Сабора; 
Решење о именовању и разрешењу председника 

и чланова Савета за културу и науку НР Хрватске; 
Решење о изменама у саставу Комисије за слу-

ж б е н и ч е послове НР Хрватске. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 32 од 8 октобра 1959 године објављује: 

Закон о основној школи; 
Закон о музејима; 
Одлуку о оснивању Среског суда у Домжалама 

и о његовој месној надлежности; 
Одлуку о разрешењу и избору судија; 
Одлуку о измени одређеног броја чланова које 

бира Народна скупштина Народне Републике Сло-
веније у ф а к у л т е т е ^ савете Универзитета у Љу-
бљани; 

Одлуку о избору чланова које бира Народна 
скупштина Народне Републике Словеније у уни-
верзитетски савет и у неке факултетом савете 
Универзитета у Љубљани. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина" у броју 36 од 9 октобра 1959 године и 
у броју 37 од 16 октобра 1959 године нема службе-
ног дела. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 31 од 3 октобра 1959 године објављује: 

Указ о проглашењу Закона о оснивању Фонда 
за награде „11 октобра", са текстом истог закона. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 22 од 12 септембра 1959 године објављује: 

Упутство за примену Одлуке о посебном додат-
ку према ефекту рада службеника ветеринарске 
струке запослених у ветеринарским установама; 

Решење о висини накнаде за ветеринарске услу-
ге на територији Народне Републике Црне Горе; 

Решење о разрешењу директора Завода за ста-
тистику и о постављењу секретара Савета за соци-
јалну г/олитику и комунална питања Народне Ре-
публике Црне Горе; 

Исправку Одлуке о посебном додатку према 
ефекту рада службеника ветеринареке струке за-
послених у ветеринар ским установама. 

У броју 23 од 3 октобра 1959 године објављује: 
Одлуку о одређивању ужег грађевинског рејо-

на насеља градског карактера Будве; 
Исправку Одлуке о одређивању ужег грађевин-

ског рејона града Цетиња. 
У броју 24 од 9 октобра 1959 године објављује: 
Одлуку о висини премије и накнаде за поједи-

не случајеве обавезног здравственог реосигурања и 
поступку за остваривање накнаде за 1959 годину; 

Одлуку о условима за установљење посебних 
стопа доприноса за здравствено осигурање; 

Измене Статута Републичког завода за социјал-
но осигурање; 

Извештај Републичке изборне комисије о до-
пунским изборима НОО Херцегови ; 

Исправку Закона о основној школи; 
Исправку Закона о организацији управе народ-

них одбора општина. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

706. Указ о проглашењу Закона о друштвеном 
књиговодству — — — — — — — 1001 
Закон о друштвеном књиговодству — — 1001 

707. Указ о проглашењу Закона о искоришћа-
вању пољопривредног земљишта — — 1007 
Закон о иокоришћавању пољопривредног 
земљишта — — — — — — — — 1008 

708. Указ о проглашењу Закона о заетарело-
сти права на наплату амортизованих об-
везница и извучених згодитака Другог 
народног зајма Петогодишњег плана ра-
звитка народне привреде Федеративне 
Народне Републике Југослава је — — — 1019 
Закон о застарелооти права на наплату 
амортизованих обвезница и извучених 
згодитака Другог народног зајма Петого-
дишњег плана развитка народне при-
вреде Федеративне Народне Републике 
Југославије — — — — — — — 1019 

709. Одлука о додељивању средстава из при-
вредних резерви федерације — — — 1019 

710. Одлука о додељивању средстава Општем 
инвестициовом фонду из привредних ре-
зерви федерације за финансирање инве-
стиција у електропривреди — — — — 102 0 

711. Одлука о давању средстава Општег ин-
вестиционог фонда без обавезе враћања 1020 

712. Одлука о допуни Одлуке о уступању до-
приноса из дохотка и земљарине привред-
ним организацијама одређених делатности 1020 

713. Одлука о допуни Одлуке о каматним сто-
пама на средства привредних организа-
ција, на средства уложена код банке и на 
краткорочне кредите — — — — — 1021 

714. Одлука о начину плаћања амор тизације 
и камате на основна средства привредних 
организација после извршења радова у 
иностранству — — — — — — — 1021 

715. Одлука о потврди уредаба Савезног извр-
шног већа — — — — — — — — 1021 

716. Уредба о инвалидском додатку — — — 1022 
717. Решење о попису занатских радњи и за-

натских предузећа на територији Југо-
с лави је — — — — — — — — — 1026 

718. Договор о укидању Договора о највишим 
ценама јабука, кромпира и купуса у 1958 
и 1959 години — — — — — — — 1026 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Краљевића Марка 9 Попгг фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукановић Улица Краљевића Марка бр. 9. —8 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


