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Na podlagi 1. točke 20. člena zakona o izvedbi ustavnega zakona izdaja Zvezni izvršni svet 

 

UREDBO 

O ZEMLJIŠKEM KATASTRU * 

(neuradno prečiščeno besedilo**) 

 

 

 

 

I. Temeljne določbe 

 

1. člen 

 

Zemljiški kataster se izdela na podlagi izmeritve in katastrske klasifikacije zemljišč. 

 

Zemljiški kataster se uporablja za tehnične, ekonomske in statistične namene, za izdelavo zemljiških 

knjig in pa kot podlaga za obdavčenje dohodkov od zemljišč. 

 

2. člen 

 

Zemljiški kataster se mora trajno vzdrževati v skladu z dejanskim stanjem na terenu in po potrebi 

obnavljati. 

 

3. člen 

 

Izdelava in obnovitev katastra obsegata: izmeritev zemljišč, katastrsko klasifikacijo zemljišč, izdelavo 

katastrskega operata in revizijo katastra. 

 

Vzdrževanje katastra obsega izvedbo vseh nastalih sprememb glede posestnega stanja, oblike, 

površine, kulture, razreda zemljišč in meja katastrske občine v katastrskem operatu. 

 

4. člen 

 

Vse izmeritve mest in naselij, ki se izvedejo v zvezi z izdelavo regulacijskih, nivelacijskih in podobnih 

načrtov, snemanjem večjih površin za hidrotehnična dela in druge gospodarske namene, komasacijo, 

arondacijo in parcelacijo zemljišč, kakor tudi merjenja v zvezi s trasiranjem cest, železniških prog in 

prekopov, snemanjem rudnih polj, gozdnih in kmetijskih kompleksov in podobnim — ne glede na to, 

kdo izvaja ta dela — se opravijo v skladu z določbami te uredbe in predpisi, izdanimi na njeni podlagi. 

Te izmeritve morajo biti opravljene tako, da se lahko uporabijo tudi za zemljiški kataster in jih mora 

zato prekontrolirati, pregledati in potrditi pristojna geodetska uprava. 

 

 

________________ 

 

* Uradni list FLRJ, št. 43/1953 z dne 28. oktobra 1953, 23/1956, 52/1959 in 13/1961. Uredba je 

prenehala veljati 6. aprila 1965 (Uradni list SFRJ, št. 15-297/1965). 

** Barve dopolnitve izvorne uredbe s tremi naknadnimi spremembami besedila uredbe so enake barvi 

navedbe uradnih listov sprememb uredbe, kot so barvno označeni zgoraj.  
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5. člen 

 

Vse delo v zvezi z izdelavo in obnovitvijo katastra in pa nadzorstvo nad vzdrževanjem in drugim 

delom v zvezi z zemljiškim katastrom spadata v pristojnost Zvezne geodetske uprave, republiških 

geodetskih uprav in geodetskih uprav avtonomnih enot. 

 

Vse delo v zvezi z vzdrževanjem katastra opravljajo okrajni ljudski odbori po svojih strokovnih 

organih (katastrskih upravah). 

 

6. člen 

 

Katastrski načrti (mape) in operati so javni. 

 

Vpogled v katastrske načrte in operate je prost, toda dovoljen samo v prostorih katastrske uprave. 

 

Katastrski načrti in operati se ne smejo nositi iz prostorov katastrske uprave. 

 

Okrajna katastrska uprava mora na zahtevo prizadetih strank izdajati kopije načrtov in drugih delov 

operata proti plačilu predpisane takse. 

 

 

II. Katastrske občine in katastrski okraji 

 

7. člen 

 

Osnovna katastrska področna enota je katastrska občina. 

 

Katastrska občina obsega vsa zemljišča na območju enega naselja (vasi, mesta) in se zanjo sestavi en 

katastrski operat. 

 

8. člen 

 

Odločbo o katastrskih občinah izda okrajni ljudski odbor s poprejšnjo pritrditvijo republiškega 

izvršnega sveta. 

 

Na območju posamezne upravne občine se lahko ustanovi ena katastrska občina ali več. 

 

9. člen 

 

Meje vsake posamezne katastrske občine se morajo določiti in omejiti na terenu ter opisati v 

zapisniku. 

10. člen 

 

Razmejitev območja posameznih katastrskih občin opravi posebna komisija. 

 

Komisijo sestavljajo po dve osebi z območja katastrskih občin, katerih meje se ugotavljajo, in 

zastopnik okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, ki mora biti geodetski strokovnjak. 

 

Osebe z območja katastrskih občin določi ljudski odbor pristojne občine. 
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11. člen 

 

Spor glede razmejitve katastrskih občin na območju iste upravne občine rešuje občinski ljudski odbor. 

Prizadete posestnike zastopajo v sporu njihovi zastopniki. 

 

Če pride do spora glede razmejitve katastrskih občin zaradi tega, ker je sporna meja med dvema 

upravnima občinama istega okraja, odloči o sporu okrajni (mestni) ljudski odbor; če pride do spora 

zaradi tega, ker je sporna meja med dvema okrajema iste ljudske republike, odloči o sporu republiški 

izvršni svet; če pride do spora zaradi tega, ker je sporna meja med dvema ljudskima republikama, 

odloči o sporu Zvezni izvršni svet. 

 

Zoper odločbo o razmejitvi katastrskih občin, ki jo izda občinski ljudski odbor, je dopustna pritožba na 

okrajni (mestni) ljudski odbor. Zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji okrajni (mestni) ljudski odbor, 

je dopustna pritožba na republiški izvršni svet. Pritožbeni rok je petnajst dni od prejema odločbe, o 

pritožbi pa se mora odločiti v petnajstih dneh po njenem prejemu. 

 

Zoper odločbo okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, izdano na drugi stopnji, in zoper odločbo 

republiškega in Zveznega izvršnega sveta je mogoč upravni spor. 

 

12. člen 

 

Več katastrskih občin s podobnimi naravnimi in drugimi pridobitnimi pogoji sestavlja katastrski okraj 

kot gospodarsko enoto za katastrsko klasifikacijo zemljišča. 

 

III. Izmeritev zemljišč 

 

13. člen 

 

Z izmeritvijo zemljišč se ugotovijo oblike in površine vseh parcel v posamezni katastrski občini. 

 

Parcela je del zemljišča ene kulture, ki pripada istemu posestniku. 

 

Izmeritev mora podajati horizontalno in vertikalno sliko terena. 

 

Podlaga za izmeritev je državna triangulacija in nivelma. 

 

Izmeritev opravijo geodetski organi. 

 

Izvirne izmeritvene mape (načrti) ter triangulacijski in nivelmanski podatki se hranijo v posebnih 

arhivih republiških geodetskih uprav. 

 

14. člen 

 

Da bi se zagotovila točnost izmeritve, morajo lastniki, posestniki in organi, ki imajo v upravi 

zemljišča, pred izmeritvijo omejiti in z vidnimi mejniki iz naravnega ali umetnega kamna označiti 

meje vseh zemljišč, ki so v njihovi lasti, posesti oziroma upravi, in sicer v roku, ki ga določi okrajni 

(mestni) ljudski odbor. 
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IV. Katastrska klasifikacija zemljišč 

 

15. člen 

 

Po končani izmeritvi vsake katastrske občine se izvrši katastrska klasifikacija zemljišč po načinu 

uporabe (vrsti kulture) in kakovosti (boniteti, rodovitnosti) zemljišč. 

 

16. člen 

 

Po načinu uporabe (kulturi) se delijo vsa rodovitna zemljišča na: 

a) njive, 

b) vrtove, 

c) sadovnjake, 

d) vinograde, 

e) travnike, 

f) pašnike in planine, 

g) gozdove, 

h) trstičja, močvirja, ribnike in jezera. 

Po kakovosti (rodovitnosti) se deli vsaka od naštetih vrst na osem razredov po katastrskih okrajih. 

 

17. člen 

 

Klasifikacijo zemljišč opravi posebna komisija. 

 

Komisija ima tri člane. Dva določi pristojni občinski ljudski odbor iz vrst državljanov z območja 

katastrske občine, ki se klasificira, tretji član pa je agronom, ki ga določi okrajni (mestni) ljudski 

odbor v sporazumu z republiško geodetsko upravo. 

 

V. Izdelava katastrskega operata 

 

18. člen 

 

Na podlagi podatkov izmeritve in katastrske klasifikacije zemljišč se izdela katastrski operat, ki 

obsega: 

a) zapisnik o določitvi mej katastrske občine, 

b) detajlne skice o izmeritvi, 

c) kopije detajlnih načrtov (map), 

d) seznam parcel, 

e) posestne liste, 

f) sumarnik posestnih listov, 

g) razvrstitev po kulturah in razredih, 

h) abecedni pregled posestnikov, 

i) številčni pregled posestnih listov, 

j) seznam vzornih zemljišč in 

k) seznam koordinat in absolutnih višin (kot). 
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19. člen 

 

Podatki iz katastrskega operata vsake posamezne katastrske občine o površinah, kulturah, razredih in 

posestnikih oziroma upravnih organih se razgrnejo na javni vpogled na območju katastrske občine. 

 

Podatke razgrne komisija, ki jo sestavljajo dva zastopnika občinskega ljudskega odbora in en 

zastopnik okrajnega ljudskega odbora, ki mora biti geodetski strokovnjak. 

 

Komisija mora s pismenimi vabili povabiti zastopnika vsakega posameznega gospodarstva oziroma 

vsakega upravnega organa na ogled podatkov katastrskega operata. 

 

20. člen 

Zoper podatke, vpisane v katastrskem operatu, izvzemši zoper podatke o klasifikaciji zemljišče, smejo 

prizadeti ugovarjati med samo razgrnitvijo. 

 

Komisija mora odločiti o vseh ugovorih med razgrnitvijo podatkov. 

 

Prizadeti se lahko pritožijo na okrajni ljudski odbor v petnajstih dneh po končani razgrnitvi, če se ne 

strinjajo s podatki, ki se nanašajo na klasifikacijo zemljišč, ali če se ne strinjajo z drugimi podatki iz 

katastrskega operata. 

 

O pritožbah iz prejšnjega odstavka odloča posebna komisija, ki jo imenuje okrajni ljudski odbor. V tej 

komisiji mora biti tudi zastopnik republiške geodetske uprave. 

 

Republiška geodetska uprava oziroma geodetska uprava avtonomne enote potrdi z odločbo katastrski 

operat in ugotovi, da se sme uporabljati. 

 

VI. Vzdrževanje katastra 

 

21. člen 

 

Lastniki, posestniki in organi, ki imajo v upravi zemljišča, morajo priglasiti pristojni katastrski upravi 

vsako spremembo v posestnem stanju, načinu uporabe in kakovosti zemljišča, in sicer v tridesetih 

dneh po nastali spremembi. 

 

Spremembe, ki jih ugotovijo katastrski organi sami, se vzamejo v postopek, kakor da bi bile 

priglašene. 

 

Občinski ljudski odbori morajo kontrolirati in nadzorovati izvajanje določb iz prvega in drugega 

odstavka tega člena. 

 

Sodišča in drugi organi, ki odločajo o spremembah v lastninskih razmerjih, morajo vsako spremembo 

poslati tudi pristojni katastrski upravi okrajnega ljudskega odbora z navedbo katastrskih označb. 

 

Državni organi, zavodi, gospodarske organizacije in osebe, ki opravljajo geodetska dela, morajo 

izročiti pristojni katastrski upravi izvirne terenske in pisarniške elaborate in pa po dve kopiji načrta, da 

se odobrijo in vpišejo spremembe v katastrskem operatu. Po pregledu in odobritvi načrta, mora 

katastrska uprava vrniti predlagatelju eno potrjeno kopijo. 
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22. člen 

 

katastrska uprava okrajnega ljudskega odbora mora vsako leto v času od 1. maja do konca oktobra 

opraviti vse oglede in izmeritve po priglasitvah iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih je prejela do 

1. maja. 

 

K ogledu in izmeritvi se povabijo prizadeti. 

 

Ogledi in izmeritve se opravljajo po naprej določenem načrtu, ki ga napravo okrajni ljudski odbor v 

sporazumu z republiško geodetsko upravo. 

 

23. člen 

 

Vsako deseto leto mora katastrska uprava okrajnega ljudskega odbora primerjati stanje po katastrskem 

operatu vsake posamezne katastrske občine s stanjem na terenu. 

 

Če se pri primerjanju v smislu prejšnjega odstavka ugotovi, da se stanje na terenu ne ujema s stanjem 

v katastrskem operatu, se vse ugotovljene spremembe razgrnejo na javni vpogled, kakor je to določeno 

v 19. in 20. členu te uredbe. 

 

24. člen 

 

Vse dotlej, dokler se ne izvedejo spremembe v katastrskem operatu, se šteje za točno tisto stanje, ki ga 

kaže katastrski operat. 

 

VII. Revizija katastra 

 

25. člen 

 

Revizija katastra se opravi tedaj če nastanejo iz kakršnih koli vzrokov velike razlike med podatki v 

katastrskem operatu (katastru) in dejanskim stanjem na terenu, ki se ne morejo odpraviti z rednim 

vzdrževanjem. 

 

Revizija katastra se lahko opravi v posameznih katastrskih občinah, v posameznih okrajih, v ljudskih 

republikah ali v vsej državi. 

 

Revizija katastra obsega obnovitev katastrske izmeritve (z reambulacijo ali novo izmeritvijo), 

obnovitev klasifikacije zemljišč ter novo ugotovitev posestnega stanja in kultur. 

 

26. člen 

 

Revizija se lahko opravi: 

- na zahtevo najmanj polovice davčnih zavezancev posamezne katastrske občine; 

- na zahtevo občinskega oziroma okrajnega ljudskega odbora; 

- na predlog geodetskega organa. 

 

O reviziji katastra odloči okrajni ljudski odbor s pritrditvijo republiške geodetske uprave, če se zahteva 

revizija katastra v mejah iste upravne občine, v drugih primerih pa republiška geodetska uprava. 
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27. člen 

 

Stroški za revizijo obremenjujejo organ, ki je izdal odločbo o reviziji, oziroma davčne zavezance, če je 

bila odločba o reviziji izdana na njihovo zahtevo. 

 

Podatki o uspehu revizije katastra se razgrnejo na javni vpogled po določbah 19. in 20. člena te 

uredbe. 

 

VIII. Računanje katastrskega dohodka 

 

28. člen 

 

Katastrski dohodek se ugotovi po površini zemljišča, po načinu njegove uporabe (kulturi), razredu 

(kakovosti, boniteti) zemljišča in ceni kmetijskih pridelkov. 

 

Katastrski dohodek je podlaga za odmero dohodnine od zemljišč in za odmero zemljarine. 

 

29. člen 

 

Katastrski dohodek obsega dohodek od rastlinskih pridelkov in živinoreje. 

 

30. člen 

 

Dohodek od rastlinskih pridelkov je denarna vrednost srednjega donosa zemljišča, ki se doseže na 

enoti površine (1 ha) pri običajnem kolobarjenju in načinu obdelave, po odbitku povprečnih 

materialnih stroškov. 

 

Srednji donos je tista količina pridelkov, ki se doseže na enoti površine (a ha) v povprečnem 

gospodarskem letu pri običajnem načinu gospodarjenja. 

 

Za povprečne materialne stroške se štejejo izdatki, ki jih redno zahteva običajen način gospodarjenja 

in ki so potrebni za dosego srednjega donosa. 

 

Med materialne stroške spada tudi amortizacija stavb, inventarja, sadovnjakov, vinogradov in 

hmeljnikov. 

 

31. člen 

 

Dohodek od živinoreje je denarna vrednost: prirastka pri živini, mleka, volne in drugih proizvodov, ki 

jih daje živina v posameznem okraju, po odbitku povprečnih materialnih stroškov za prehrano in 

vzrejo živine in amortizacije za stavbe in inventar, ki je potreben za živino in njeno prehrano. 

 

Dohodek od živinoreje se ne izkaže posebej, ampak se vključi v dohodek od rastlinskih pridelkov, in 

sicer v dohodke tistih kultur (16. člen), ki so udeležene pri prehrani živine. 

 

Dohodek od živinoreje se vračuna v dohodek od posameznih kultur nekega okraja z odstotkom, ki se 

dobi iz razmerja med celotnim dohodkom od živinoreje v okraju nasproti seštevku dohodkov od tistih 

kultur, ki so udeležene pri prehrani živine. 
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Dohodek od živinoreje se vračuna v katastrski dohodek tako, da se ustrezno povečajo cene rastlinskih 

pridelkov, ki so namenjeni za živinsko krmo. 

  

32. člen 

 

Katastrski dohodek se izračuna za vsako posamezno kulturo in razred v mejah katastrskega okraja. 

 

33. člen 

 

Vsak katastrski okraj ima svojo lestvico katastrskega dohodka, izdelano po razredih za vsako 

posamezno vrsto kulture (16. člen). 

 

34. člen 

 

Zvezni izvršni svet, republiški izvršni sveti in izvršni sveti avtonomnih enot ter okrajni ljudski odbori 

imenujejo komisije za ugotovitev katastrskega dohodka. 

 

Zvezna komisija za ugotovitev katastrskega dohodka ima pravico nadzorovati delo republiških 

komisij, komisij avtonomnih enot in komisij okrajnih ljudskih odborov, republiške komisije pa imajo 

pravico nadzorovati delo komisij avtonomnih enot in komisij okrajnih ljudskih odborov. 

 

35. člen 

 

Lestvice katastrskega dohodka po razredih in kulturah ugotovi okrajna komisija za ugotovitev 

katastrskega dohodka, potrdi pa jih okrajni ljudski odbor na podlagi obrazloženega predloga omenjene 

komisije. 

Lestvice katastrskega dohodka po razredih in kulturah ugotovi okrajna komisija za ugotovitev 

katastrskega dohodka in jih pošlje republiški komisiji za ugotovitev katastrskega dohodka oziroma 

komisiji avtonomne enote za ugotovitev katastrskega dohodka. 

 

Komisija avtonomne enote spravi v sklad lestvice katastrskega dohodka za vse okraje na svojem 

območju ter pošlje predlog z vsem gradivom republiški komisiji za ugotovitev katastrskega dohodka. 

 

Republiška komisija spravi v sklad lestvice katastrskega dohodka za vse okraje na območju ljudske 

republike in pošlje predlog z vsem gradivom Zvezni komisiji za ugotovitev katastrskega dohodka. 

 

36. člen 

 

Izvršni svet avtonomne enote, republiški izvršni svet in Zvezni izvršni svet lahko podajo ugovor zoper 

lestvico katastrskega dohodka, ki jo je potrdil okrajni ljudski odbor. 

 

Če se poda ugovor, mora okrajni ljudski odbor vzeti lestvico znova v obravnavo in izdati novo 

odločbo. Če se izvršni svet avtonomne enote ali republiški oziroma Zvezni izvršni svet ne strinja niti s 

to odločbo, jo sme spremeniti. 

Po uskladitvi lestvic katastrskega dohodka vseh okrajev ugotovi Zvezna komisija za ugotovitev 

katastrskega dohodka lestvice katastrskega dohodka za vse okraje v Jugoslaviji in jih pošlje zadevnim 

okrajnim ljudskim odborom. 
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Svet okrajnega ljudskega odbora, ki je pristojen za finance, lahko v 15 dneh od prejema lestvic 

katastrskega dohodka poda ugovor zoper te lestvice. Ugovor poda pri Zvezni komisiji za ugotovitev 

katastrskega dohodka. 

 

Zvezna komisija za ugotovitev katastrskega dohodka lestvice katastrskega dohodka pošlje lestvice 

katastrskega dohodka z ugovori okrajnih ljudskih odborov in s svojim obrazloženim predlogom 

zveznemu državnemu sekretarju za finance, ki presodi ugovore okrajnih ljudskih odborov in predlog 

komisije ter potrdi lestvice. 

 

36a. člen 

 

Republiška komisija za ugotovitev katastrskega dohodka lahko predlaga v soglasju z okrajnimi 

ljudskimi odbori spremembe v lestvicah katastrskega dohodka, določenih po tej uredbi, vendar tako, 

da obdrži skupen znesek katastrskega dohodka, ki je določen za ljudsko republiko. 

 

Predlog za spremembo lestvic katastrskega dohodka s potrdili o tem, da se okrajni ljudski odbori 

strinjajo, ter s pregledom prejšnjega in novega katastrskega dohodka pošlje republiška komisija za 

ugotovitev katastrskega dohodka Zvezni komisiji za ugotovitev katastrskega dohodka. 

 

Zvezna komisija za ugotovitev katastrskega dohodka pošlje predlog za spremembo lestvic 

katastrskega dohodka v potrditev Zveznemu državnemu sekretariatu za finance s sporočilom, de je s 

predlaganimi spremembami lestvic ohranjen skupen znesek katastrskega dohodka za ljudsko 

republiko, kakor je bil ugotovljen po lestvicah, potrjenih v smislu 36. člena te uredbe. 

 

37. člen 

 

Katastrska uprava okrajnega ljudskega odbora izračuna v katastrskem operatu katastrski dohodek za 

vsakega posameznega davčnega zavezanca. 

 

Katastrska uprava mora do konca decembra vsakega leta poslati finančnemu organu okrajnega 

občinskega ljudskega odbora seznam zavezancev z navedbo njihovega prebivališča in skupnega 

zneska katastrskega dohodka za vsakega posameznega zavezanca. 

Katastrska uprava mora do 15. februarja v letu, za katero se odmerja davek, poslati finančnemu organu 

občinskega ljudskega odbora seznam zavezancev z navedbo njihovega prebivališča in skupnega 

zneska katastrskega dohodka za vsakega posameznega zavezanca.   

 

 

IX. Kazni 

 

38. člen 

 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom do trideset dni se kaznuje za prekršek oseba ali 

odgovorni uslužbenec pravne osebe: 

a) če ne da podatkov, ki jih je dolžan dati na podlagi te uredbe ali drugih predpisov, ali ne da 

podatkov, ki jih zahteva na podlagi te uredbe od njega katastrski organ, ali jih ne da v 

določenem roku ali pa se ne odzove vabilu, naj da katastrskemu organu zahtevane podatke; 

b) če prepreči katastrskemu uslužbencu merjenje, klasifikacijo ali ogled na kraju samem, da bi 

dobil podatke za izdelavo, obnovitev ali vzdrževanje katastra; 

c) če uniči stalna znamenja, ki so namenjena geodetski izmeritvi, ali če uniči mejnike. 
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Za prekršek po točki a) in c) iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi pravna oseba z denarno kaznijo do 

100.000 dinarjev. 

 

39. člen 

 

Če je bil prekršek iz prejšnjega člena storjen zaradi materialne koristi, se storilec kaznuje z denarno 

kaznijo do 100.000 dinarjev, pravna oseba pa do 200.000 dinarjev. 

 

40. člen 

 

Fizična ali pravna oseba, ki na poziv pristojnega katastrskega organa ne omeji zemljišča v smislu 14. 

člena te uredbe ter povzroči s tem napačno in ponovno snemanje, mora povrniti zaradi tega nastale 

stroške. 

 

Odločbo o povrnitvi škode izda okrajni ljudski odbor v upravnem postopku. 

 

X. Prehodne in končne določbe 

 

41. člen 

 

Izmeritev zemljišč, ki je bila doslej izvršena in obstojijo o njej podatki v katastrskem operatu, je 

obvezna. 

 

V okrajih, kjer izmeritev doslej še ni bila izvršena ali pa so podatki o njej uničeni, se bo opravila 

izmeritev v prihodnjih petih letih. 

 

Dokler ne bo opravljena izmeritev, se bo uporabljal v okrajih iz prejšnjega odstavka popisni kataster, 

ki je bil izdelan na podlagi začasnega navodila Zvezne geodetske uprave št. 330/52 o razmejitvi 

katastrskih občin ter o izmeritvi in popisu zemljišč v neizmerjenih krajih in v krajih, kjer je bil 

katastrski operat uničen. 

 

42. člen 

 

Sedanja razdelitev na katastrske občine in katastrske okraje ostane v veljavi, dokler ne bo opravljena 

revizija katastrske klasifikacije zemljišč. 

 

43. člen 

 

Da se sedanji katastrski operati spravijo v sklad z dejanskim stanjem na terenu, opravijo republiške 

geodetske službe v prihodnjih dveh letih reambulacijo tehničnega stanja in revizijo klasifikacije 

zemljišč. 

 

44. člen 

 

Pri izračunavanju denarne vrednosti donosa rastlinskih pridelkov in živinoreje in povprečnih stroškov, 

potrebnih za dosega donosa, se upoštevajo ekonomske cene, ki so bile podlaga za sestavljanje 

družbenega plana za leto 1952 »(Uradni list FLRJ«, št. 19/52). 
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Cene, po katerih se obračunava katastrski dohodek, se določijo v navodilu o načinu ugotovitve 

katastrskega dohodka.  

45. člen 

 

Katastrski dohodek se računa na podlagi določb te uredbe in navodil Zvezne komisije za ugotovitev 

katastrskega dohodka št. 258/52, 3871/52, 4623/52, 661/53 in 2315/53. 

Navodilo o načinu ugotovitve katastrskega dohodka predpiše zvezni državni sekretar za finance na 

predlog Zvezne komisije za ugotovitev katastrskega dohodka. 

 

46. člen 

 

Okrajni (mestni) ljudski odbori morajo v dvajsetih dneh potem, ko začne veljati ta uredba, dokončati 

postopek v zvezi z ugotovitvijo katastrskega dohodka, sestavitvijo lestvic katastrskega dohodka in 

njihovo potrditvijo. V istem roku morajo potrjene lestvice katastrskega dohodka poslati po komisiji za 

ugotovitev katastrskega dohodka izvršnemu svetu avtonomne enote, republiškemu izvršnemu svetu in 

Zveznemu izvršnemu svetu. 

 

Izvršni sveti avtonomnih enot oziroma republiški izvršni sveti morajo v desetih dneh po prejemu 

lestvic katastrskega dohodka podati morebitne ugovore, okrajni (mestni) ljudski odbori pa morajo o 

teh ugovorih v desetih dneh po njihovem prejemu izdati nove odločbe. 

Če se po ugotovitvi katastrskega dohodka po določbah te uredbe cene kmetijskih pridelkov občutno 

povečajo ali zmanjšajo, tako da nastane precejšnja razlika med dejanskimi dohodki od kmetijstva in 

ugotovljenim katastrskim dohodkom, lahko določi Zvezni izvršni svet ali organ, ki ga ta pooblasti, da 

se ugotovljeni katastrski dohodek za odmero dohodnine od kmetijstva in odmero zemljarine za 

posamezna leta poveča oziroma zmanjša. 

 

Katastrski dohodek se lahko poveča oziroma zmanjša po prejšnjem odstavku v enakem znesku za vso 

Jugoslavijo ali v različnih zneskih za posamezne ljudske republike, za posamezne skupine upravnih ali 

katastrskih okrajev ali za posamezne upravne ali katastrske okraje. 

 

47. člen 

 

Katastrska uprava okrajnega (mestnega) ljudskega odbora mora najpozneje v dveh mesecih po 

dokončni potrditvi lestvice katastrskega dohodka izračunati katastrski dohodek za leto 1953 za 

vsakega posameznega davčnega zavezanca in poslati finančnemu organu okrajnega (mestnega) 

ljudskega odbora podatke iz 37. člena te uredbe. 

 

48. člen 

 

Zvezna geodetska uprava je pooblaščena, da izda s pritrditvijo Zveznega izvršnega sveta s pritrditvijo 

zveznega državnega sekretarja za finance vse potrebne tehnične pravilnike za izvajanje te uredbe. 

 

49. člen 

 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu FLRJ«.  
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     Zvezni izvršni svet 

R. p. št. 241 

Beograd, 26. oktobra 1953 

        Predsednik republike 

        Josip Broz Tito s.r. 

 

Izvorna uredba objavljena v Ur. l. FLRJ št. 43/1953 v sredo, 28. oktobra 1953) 

 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu FLRJ«, uporablja pa se od 1. januarja 1956.  

(Prva dopolnitev izvorne uredbe objavljena v Ur. l. FLRJ št. 23/1956 v sredo, 30. maja 1956) 

Zvezni izvršni svet 

R. p. št. 208 

Beograd, 21. maja 1956 

        Predsednik republike 

Josip Broz Tito s.r. 

 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu FLRJ«, uporablja pa se od 1. januarja 1960.  

(Druga dopolnitev izvorne uredbe objavljena v Ur. l. FLRJ št. 52/1959 v sredo, 30. decembra 1959) 

Zvezni izvršni svet 

R. p. št. 329 

Beograd, 23. decembra 1959 

        Predsednik republike 

Josip Broz Tito s.r. 

 

 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu FLRJ«, uporabljala pa se bo tudi za leto 1960.  

(Tretja dopolnitev izvorne uredbe objavljena v Ur. l. FLRJ št. 13/1961 v sredo, 5. aprila 1961) 

Zvezni izvršni svet 

R. p. št. 75 

Beograd, 28. marca 1961 

        Za predsednika republike 

               podpredsednik 

        Zveznega izvršnega sveta 

     Edvard Kardelj s.r. 

 

 

 


