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134, 
Врз основа на членот 18 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за задолжително осигу-
рување имот и лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/67), Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, на својата седница од 27 II 1968 година, 
го утврди долу изложениот пречистен текст на За -
конот за задолжително осигурување во сообраќајот. 

Пречистениот текст на Законот за задолжител-
но осигурување во сообраќајот го опфаќа 'Законот 
за задолжително осигурување имот и лица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/65, исправка 20/65), За -
конот за дополнение на Законот за задолжително 
осигурување имот и лица објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 35/65, Законот за измена на Законот 
за задолжително осигурување имот и лица објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/66 и Законот 
за измени и дополненија на Законот за задолжител-
но осигурување имот и лица објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/67 со исправката објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/67, во кои е озна-
чено времето на нивното влегување во сила. 

АС бр. 568 
27 февруари 1967 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Законодавно-правната 

комР1Сија на Сојузната 
скупштина 

член на Комисјата, 
Зоран Полин, е. р, 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СОО-

БРАЌАЈОТ 

(Пречистен текст) 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Според одредбите од овој закон задолжително 

се осигуруваат: 
1) патници во јавен превоз, посади на воздухо-

плови и професионални пожарникари — од после-
дици на несреќен случај; 

2) корисници односно сопственици на моторни 
возила — од одговорност за штети сторени на тре-
ти лица; 

3) корисници односно сопственици на возду-
хоплови — од одговорност за штети сторени на 
трети лица. 

Член 2 
За задолжителното осигурување според членот 

1 од овој закон се склучува договор помеѓу осигу-
реникот и осигурителниот завод. 

Договор за задолжително осигурување патници 
во јавен превоз и посада на воздухоплови (член 1 
точка 1) осигуреникот е ^должен да склучи пред 
да започне да се занимава со јавен превоз. 

Договор за задолжително осигурување профе-
сионални пожарникари (член 1 точка 1) осигуре-
никот е должен да склучи при организирање на 
противпожарна служба. 

Договор за задолжително осигурување од од-
говорност за штета сторена на трети лица (член 
1 точ. 2 и 3) осигуреник е должен да склучи пред 
регистрацијата на возило односно воздухоплов. 

Член 3 
Корисниците на осигурувањето од членот 1 тон. 

1 и 2 на овој закон имаат право на надоместок не-
посредно од осигурителниот завод без оглед дали 
осигуреникот склучил договор за осигурување со 
осигурителниот завод. 

Во случаите од ставот 1 на овој член осигури-
телниот завод има право на регрес спрема оси-
гуреникот (организација или лице што било должно 
да склучи договор за осигурување). 

Височината на надоместокот од ставот 1 на овој 
член се утврдува според одредбите од овој закон со 
кои се регулираат одделни видови на задолжително 
осигурување. 

Член 4 
Односите помеѓу осигуреникот, корисникот на 

осигурувањето и осигурувачот се регулираат со 
договор во согласност со Основниот закон за оси-
гурувањето и осигурителните организации, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 5 
Височината на премијата што ја плаќа осигу-

реникот се определува со тарифата на премиите за 
осигурување. 

Правилата за осигурување и тарифите на пре-
миите за осигурување определени со овој закон ги 
донесува осигурителниот завод согласно со одред-
бите на Основниот закон за осигурувањето и оси-
гурителните организации. 

II. ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ ВО ЈАВНИОТ 
ПРЕВОЗ, НА ПОСАДА НА ВОЗДУХОПЛОВИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЖАРНИКАРИ ОД ПОСЛЕ-

ДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 
1. Осигурување на патници во јавниот превоз 

Член 6 
Стопанските организации и граѓаните што вр-

шат јавен превоз на патници се должни патниците 
да ги осигурат од последици на несреќен случај 
во превозот на територијата на Југославија, на из-
носите предвидени со овој закон. 

Работните и други организации и државните 
органи се должни во смисла на ставот 1 од овој 
член да ги осигурат своите работници што ги пре-
везуваат од местото на живеењето до местото на 
работата, и обратно (на работа и од работа), како 
и другите лица што ги превезуваат во врска со вр-
шењето на својата дејност, и тоа: 

1) патниците што претпријатие за аеродром-
ски услуги и други организации ги превезуваат од 
деловницата до аеродромот, пристаништето, ста-
ницата и ел., и обратно; 

2) туристите и други лица што туристички и 
угостителски организации, одмаралишта и други 
организации ги превезуваат како свои гости. 
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Член 7 
Како патници се сметаат: лица што заради па-

тување се наоѓаат во едно од средствата определени 
за вршење давен превоз, без оглед дали имаат во-
зен билет или не, како и лица кои се наоѓаат во 
кругот на станица, пристаниште, аеродром или во 
непосредна близина на превозното средство пред 
качувањето односно слегувањето, за кои се до-
каже дека имале намера да патуваат со соодвет-
ното превозно средство, односно дека патувале со 
лего, освен лицата запослени на односното прево-
зно средство. 

Како патници, во смисла на ставот 1 од овој 
член, се сметаат и лица што имаат право на бес-
платно возење. 

Член 8 
Докажувањето дека некое лице било патник во 

смисла на членот 7 од овој закон, паѓа на товар 
на корисникот на осигурувањето. 

Член 9 
Најниските осигурени суми на кои треба да се 

договори задолжително осигурување за еден патник 
изнесуваат: 

1) за случај на смрт на патник — 8.000 динари; 
2) за случај на трајно губење на општата ра-

ботна способност на патник — 16.000 динари; 
3) за случај на поминлива неспособност за ра-

бота на патник, на име надоместок за губење на 
заработката и фактични нужни трошоци за леку-
вање — 4.000 динари. 

Член 10 
Кога патникот ќе го снајде несреќен случај за 

кој е осигурен, осигурителниот завод е должен да 
ја исплати: 

1) договорената осигурена сума за случај на 
смрт на патникот, ако поради несреќниот случај 
настапила смрт на патник кој бил постар од 10 го-
дини, а 50% од договорената осигурена сума — ако 
патникот бил помлад од 10 години; 

2) договорената осигурена сума за случај на 
трајно губење на општата работна способност, ако 
поради несреќниот случај настапило потполно трај-
но губење на општата работна способност на пат-
никот, односно онолкав процент од договорената 
осигурена сума колку што изнесува процентот на 
делумното трајно губење на општата работна спо-
собност предизвикано со несреќниот случај; 

3) надоместокот на загубената заработка и на-
доместокот на фактичните и нужните трошоци за 
лекување, ако поради несреќниот случај настапила 
поминлива неспособност на патникот за вршење на 
редовното занимање односно ако е поради несреќ-
ниот случај нарушено здравјето на повредениот 
патник, но најмногу до височината на договорената 
сума за овие случаи. 

Член И 
Ако организацијата, органот односно граѓанинот 

од членот 6 ст. 1 и 2 на овој закон не склучи 
договор за осигурување на патниците во смисла на 
овој закон, а настане несреќен случај, исплатата 
на осигурената сума односно на надоместокот ќе ја 
изврши осигурителниот завод чие седиште му е 
најблиску на местото на настанувањето на несреќ-
ниот случај (член 3 став 1). 

Правото на регрес, во смисла на членот 3 став 
2 од овој закон, покрај износот исплатен на име 
надоместок на штета односно на осигурената сума, 
опфаќа и право на надоместок на трошоците во 
врска со подмирувањето на настанатите обврски. 

Член 12 
Надоместокот на трошоците за лекување и за-

губена заработка се исплатува независно од испла-
тата на осигураната сума за случај на смрт односно 
за случај на инвлидитет. 

Со денот на утврдување на потполниот одно-
сно делумниот инвалидитет на патникот преста-
нува обврската на осигурителниот завод на надо-
месток на понатамошните трошоци за лекување и 
загубена заработка. 

Како трошоци за лекување се сметаат само 
оние трошоци што ги поднесува осигуреникот, а на 
и трошоците што го товарат социјалното осигуру-
вање. 

Член 13 
Со исплатувањето на осигурената сума односно 

на надоместокот преминуваат врз осигурителниот 
завод, до височината на извршената исплата, сите 
права на корисникот на осигурувањето на надоме-
сток на штетата спрема трети лица кои по кој и 
да бил основ се одговорни за штетата предизви-
кана со несреќниот случај, освен спрема превоз-
ник кој склучил договор за осигурување. 

Ако корисникот на осигурувањето поради не-
среќниот случај претрпи материјална штета по-
голема од износот што му е исплатен по основот на 
ова осигурување, тој од лицето одговорно за ште-
тата има право на надоместокот само на оној дел од 
штетата што ја надминува исплатената му осигу-
рена сума односно надоместок по основот на ова 
осигурување. 

2. Осигурување на посада на воздухоплов и про-
фесионални пожарникари 

Член 14 
Работниците и други организации и државните 

органи — корисници на воздухоплови се должни да 
ги осигурат членовите на посадата на воздухоплов 
од последици на несреќен случај најмалку на оси-
гурените суми предвидени во членот 9 на овој закон. 

Основачите на професионални противпожарни 
единици се должни сите професионални пожарни-
кари да ги осигурат од последици на несреќен слу-
ча ј најмалку на осигурените суми предвидени во 
членот 9 на овој закон. 

Во се друго на осигурените лица од ст. 1 и 2 
на овој член согласно се применуваат одредбите на 
овој закон што се применуваат на патниците во 
јавниот превоз. 

III. ОСИГУРУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИ ОДНОСНО 
СОПСТВЕНИЦИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ВОЗ-
ДУХОПЛОВИ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ 

СТОРЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 

1. Осигурување на корисници односно сопственици 
на моторни возила од одговорност за штети сторени 

на трети лица 

Член 15 
Корисник односно сопственик на моторно во-

зило што се регистрира на територијата на Југо-
славија е должен да се осигури од одговорност за 
штета поради смрт, повреда на телото или здрав-
јето на некое лице или уништување или оштету-
вање на нечиј имот што ќе ја предизвика при упо-
треба на возилото, освен од одговорност за штета 
.на стоки примени на превоз. 

Се смета дека возилото е во употреба за време 
на возење и за време на стоење на пат во текот 
на возењето. 

Регистрација на моторно возило, како и про-
должување на регистрацијата, може да се изврши 
дури откако на органот надлежен за регистрирање 
ќе му се поднесе доказ за склучениот договор за о-
сигурување во смисла на ставот 1 од овој член. 

Член 16 
Како моторно возило, во смисла на овој закон, 

се смета секое возило што подлежи на прописите 
за регистрацијата на моторните возила. 

Член 17 
Со осигурувањето се опфаќа целокупната штета 

што сопственик односно корисник на моторно во-
зило е должен да ја надомести според прописите 
односно според правните правила за одговорноста, 
а која произлегува од употребата на моторно во-
зило. 
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Член 18 
Оштетеното лице односно неговите наследници 

имаат право да го истакнат отштетното барање не-
посредно спрема осигурителниот завод. 

Осигурителниот завод е должен утврдениот на-
доместок на штета да му го исплати непосредно на 
оштетеното лице или на лице овластено за наплата 
на надоместокот. 

Член 19 
Осигурителниот завод не може спрема оштетено 

лице односно неговите наследници да истакнува 
приговори што врз основа на овој закон или пра-
вилата на осигурувањето би можел да ги истакне 
спрема корисникот односно сопственикот на мотора 
но возило. 

Член 20 
Штетата предизвикана од страна на непознато 

моторно возило должен е да ја надомести осигури-
телниот завод чие седиште му е најблиско на ме-
стото на настанатата штета. 

Исплатените надоместоци на штета според ста-
вот 1 на овој член осигурителните заводи му ги при-
јавуваат на заводот кој спогодбено ќе го определат 
осигурителните заводи, кои на крајот на календар-
ската година вкупниот износ на штетата го распо-
редуваат на сите осигурителни заводи сразмерно со 
премијата што тие ја наплатиле за осигурување на 
корисници односно сопственици на моторно возило 
од одговорност. 

Осигурителните заводи се должни износите, спо-
ред пресметката од ставот 2 на овој член, што на 
нив отпаѓаат над износите на исплатените надомес-
тоци, да му ги дозначат на заводот кој спогодбено 
ќе го определат осигурителните заводи во рок од 
30 дена од денот на приемот на пресметката. Заво-
дот кој спогодбено ќе го определат осигурителните 
заводи е должен во понатамошен рок од 30 дена 
да им ги дозначи соодветните износи на оние за-
води чии исплати се поголеми од делот што отпаѓа 
на нив според пресметката. 

Ако се пронајде непознатото возило од ставот 1 на 
овој член, осигурителниот завод кај кој е дого-
ворено осигурувањето од одговорност е должен на 
заводот кој спогодбено ќе го определат осигурител-
ните заводи да му го исплати износот на надомес-
тената штета. Заводот кој спогодбено ќе го опре-
делат осигурителните заводи ќе го земе тој износ 
предвид при распределбата на вкупната штета спо-
ред ставот 2 од овој член. 

Член 21 
Штетата предизвикана од страна на возило чиј 

корисник односно сопственик не се осигурил од 
одговорност ќе ја надомести осигурителниот завод 
чие седиште му е најблиску на местото на наста-
нувањето на штетата. 

Осигурителниот завод што ќе ја надомести ште-
тата според ставот 1 од овој член, има право на 
регрес од корисникот односно сопственикот на мо-
торното возило до височината на исплатениот износ. 

Член 22 
Со осигурување според овој закон се опфатени 

и штети предизвикани со моторно возило што го 
користело односно што го управувало лице што не 
е овластено за тоа. 

Осигурителниот завод што ќе ја надомести ште-
тата од ставот 1 на овој член, има право на регрес 
од неовластениот корисник односно возач како лице 
одговорно за штетата. 

Член 23 
Ако во текот на траењето на осигурувањето се 

промени корисникот односно сопственикот на вози-
лото, осигурувањето од одговорност преминува врз 
новиот корисник односно сопственик. 

2. Осигурување на корисници односно сопственици 
иа воздухоплови од одговорност за штети сторени 

на трети лица 
Член 24 

Корисник односно сопственик на југословенски 
воздухоплов е должен да се осигури од одговор-

ност за штети што воздухопловот при воздушна 
пловидба може да им ги стори на лица и на имот 
на земја. 

Странски воздухоплов кој лета во воздушниот 
простор на Југославија, ако со билатерален дого-
вор не е определено поинаку, мора да биде осигу-
рен за штетите од ставот 1 на овој член при вле-
гувањето во тој простор, ако не е дадено друго 
обезбедување за надоместок на таква штета. 

Член 25 
Стопанските организации што вршат јавен воз-

душен превоз се должни, покрај осигурувањето од 
членот 24 на овој закон, да се осигурат од одго-
ворност и за други штети што можат да им ги 
сторат на трети лица поради поседување или упо-
треба на воздухоплов. 

Член 26 
Сојузниот извршен совет ќе ги определи изно-

сите на кои мораат да бидат осигурени во смисла 
на чл. 24 и 25 на овој закон одделни видови воз-
духоплови. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за стопански престап работна организација или дру-
го правно лице, ако лицата што е должна да ги о-
сигури според одредбите на овој закон, не ги 
осигури најмалку на износите определени со овој 
закон и со прописите донесени врз основа на него 
или ако не се осигури од одговорност според одред-
бите на овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице. 

Член 28 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанин кој не склучи договор за 
осигурување што е должен да го склучи според од-
редбите на овој закон. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Правните и други лица на кои обврската на 

осигурување им настанува врз основа на Законот 
за задолжително осигурување имот и лица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/65) должни се да склу-
чат договор за осигурување со осигурителниот за-
вод, во рок од 30 дена сметајќи од 6 април 1965 
година, како ден на влегувањето во сила на тој 
закон. 

Постојните договори за задолжително осигу-
рување до крајот на текуштата година на осигуру-
вањето ќе се заменат со нови договори согласно со 
одредбите на законот од ставот 1 на овој член. 

Наплатената премија за осигурување по дого-
ворите што во смисла на ставот 2 од овој член се 
заменуваат, која отпаѓа на времето по извршената 
замена, се засметува во премијата за осигурување 
според новиот договор. 

Член 30 
Југословенската народна армија не е должна 

задолжително да се осигурува по видовите на оси-
гурување предвидени со овој закон. 

Член 31 
Од 16 февруари 1967 година, како ден на влегу-

вањето во сила на Законот за измени и дополненија 
на Законот за задолжително осигурување имот и 



(Страна 252 — Број И СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 20 март 1968 

лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67), до 31 
декември 1067 година задолжителното осигурување 
на посеви и плодови за време додека се непожни-
сни односно необрани опфаќа само штети од ризици 
од град, пожар и удари на гром, 

Член 32 
Постојните договори за задолжително осигуру-

вање: на предмети што сочинуваат основни сред-
ства, обртни средства и средства за заедничка по-
трошувачка на стопанските организации и другите 
работни организации врз кои се применуваат про-
писите што важат за стопанските организации; па 
градежни објекти, други недвижни предмети и ин-
вентари што ги управуваат државни органи, уста-
нови и организации, како и на станбени згради 
и делови од станбени згради во општествена соп-
ственост, престануваат да важат на 31 декември 
1967 година, ако странките не се спогодат поинаку. 

Договорите за задолжително осигурување од 
оштетување на моторни возила на организациите 
и органите од ставот 1 на овој член престануваат да 
важат во 1967 година со истекот на текуштиот пе-
риод на осигурување. 

Член 33 
Со денот 6 април 1965 година, како ден на вле-

гувањето во сила на Законот за задолжително о-
сигурување имот и лица („Службен лист на СФРЈ"', 
бр. 15/65), престанаа да важат: 

1) Уредбата за обвезното осигурување патници-
те на железниците против несреден случај („Служ-
бен лист на ФНРЈ44, бр. 25/47); 

2) Уредбата за обвезно осигуруење на сите ис-
пратки кои што им се предаваат на превоз на Ју-
гословенските државни железници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 90/47 и 12/57); 

3) Уредбата за задолжително осигуруење на 
патниците во јавниот автосаобракјај против несре-
д е н случај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/48); 

4) Уредбата за задолжително осигуруење пат-
ниците на поморските параходи против несрекјен 
случај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/48 и 63/49); 

5) Наредбата за обвеза на домашните претпри-
јатија и установи да ја осигуруат стоката к а ј Др-
жавниот осигурителен завод ФНРЈ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 103 46); 

6) Наредбата за уводење обвезно осигуруење на 
патници на речните, езерски и каналски пловила 
(внатрешна пловидба) во државната експлоатација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 71/47); 

7) Наредбата за задолжителното осигуруење на 
државниот имот против штета што настануе поради 
ножар на износ кој што одговара на вредноста на 
тој имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/48); 

8) Наредбата за определување на ризиците од 
кои стопанската организација е должна да ги оси-
гури основните и обртпите средства и средствата на 
заедничката потрошувачка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/58 и 14/61); 

9) Наредбата за височината на надоместоците 
што Државниот оеигурителен завод ги исплатува 
по задолжителното осигурување на патници па 
превозните средства на јавниот сообраќај („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 3/59); 

10) Решение за осигурување на телеграфско-
телефонскпте линии па Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/59). 

Член 34 
Законот за измени и дополненија на Законот за 

задолжително осигурување имот и лица („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/67) ќе се применува од 1 јану-
ари 1968 година, освен одредбите на чл. 16 и 17 став 
2 на тој закон, кои ќе се применуваат од 16 февру-
ари 1967 година, како ден на влегувањето во сила 
па тој закон. 

135. 
Врз основа на членот 11 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за установувањето на ин-
тересот на фондовите во стопанството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65), Законодавно-правната 
комисија на Сојузната скупштина, на седницата од 
9 ноември 1967 година, го утврди долу изложениот 
пречистен текст на Законот за установувањето на 
каматата на фондовите во стопанството. 

Пречистениот текст на Законот за установува-
њето на каматата на фондовите во стопанството го 
опфаќа Законот за установувањето на интересот на 
фондовите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61) и неговите измени и дополненија 
објавени БО „Службен лист па ФНРЈ", бр. 13/63 и 
„Службен лист иа СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 35/65. 56/65. 
57/65, 4/66 и 31/67), во кои е означено времето на 
влегувањето во сила односно почетокот на приме-
нувањето на тој закон и неговите измени и допол-
ненија. 

АС бр. 569 
9 ноември 1968 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Законодавно-правната 

комисија на Сојузната 
скупштина 

член па Комисијата, 
Зоран Полич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА КАМАТАТА НА 

ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

(Пречистен текст) 
\ I. Основни одредби 

Член 1 
Сите општествени средства што се користат во 

стопанството подлежат на плаќање придонес на 
општествената заедница во вид на камата (камата 
на фондовите во стопанството). 

Како општествени средства во стопанството, во 
смисла на овој закон, се подразбираат средствата 
на деловните фондови па стопанските организации 
и средствата на деловните и кредитните фондови на 
банките, како и средствата на општествено-поли-
тичките заедници што според важечките прописи 
се наменети за инвестиции во стопанството. 

Член 2 
Со посебен сојузен закон се определува општа-

та стопа и посебните стопи на каматата на фон-
довите во стопанството, како и оелободз^вањата од 
плаќање на оваа камата. 

Член 3 
Каматата на фондовите во стопанството е при-

ход на федерацијата кој како заеднички средства 
на општествената репродукција се внесува во кре-
дитниот фонд на банката според посебен сојузен 
закон. 

И. Камата на деловниот фонд на стопанските органи-
зации и на банките и на средствата на општестве-
но-политичките заедници за инвестиции во стопан-

ството 

Член 4 
Стопанските организации и банките плаќаат 

камата на деловниот фвнд на сите средства па овој 
фонд по завршната сметка на тие организации за 
претходната година. 

Ако стопанската организација за покривање на 
загуба искажана во завршната сметка добила по-
себен санационен кредит, а е обврзна на плаќање 
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камата на деловниот фонд, ќе ја плати оваа ка-
мата на износот на деловниот фонд намален за оној 
дел од добиениот посебен санационен кредит што 
го надминува износот на задолжителниот резервен 
фонд. 

Со средствата на деловниот фонд се изедначу-
ваат, во поглед плаќањето камата на деловниот 
фонд, и средствата распоредени по завршната смет-
ка за други намени, ако се користат за обртни 
средства. 

На средствата што домашна стопанска органи-
зација од својот деловен фонд или од други соп-
ствени средства изедначени во поглед плаќањето 
камата на деловниот фонд со средствата на делов-
ниот фонд, ќе ги вложи за заедничко работење 
според одредбите на Законот за средствата на сто-
панските организации, камата на деловниот фонд 
плаќа стопанската организација во која се вложени 
средствата. 

Камата на деловниот фонд не се плаќа на 
средствата што странски лица ќе ги вложат за 
заедничко работење во домашна стопанска органи-
зација според одредбите на Законот за средствата 
на стопанските организации. 

Член 5 
Стопанските организации плаќаат камата на де-

ловниот фонд и на средствата на доходот оства-
рени во текот на годината што ги користат за обрт-
ни средства, во смисла на членот 20 од Законот за 
средствата на стопанските организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/68). 

Одредбите на чл. 6 до 8 од овој закон важат и за 
плаќање камата на деловниот фонд и на средствата 
од ставот 1 на овој член. 

Член 6 
Каматната стопа на средствата на деловниот 

фонд на стопанската организација е единствена 
за стопанската организација како целина, ако со 
сојузни прописи не е определено поинаку. 

Ако стопанската организација врши повеќе деј-
ности за кои се определени различни стопи на ка-
мата на деловниот фонд или за кои е пропишано 
ослободување од плаќањето на таа камата, или ако 
располага со основни средства за кои се определени 
различни стопи на камата на деловниот фонд или за 
кои е пропишано ослободување од плаќањето на 
таа камата — таа е должна посебно да ја утврдува 
основицата и да ја пресметува каматата на делов-
ниот фонд спрема определените стопи за одделни 
дејности или основни средства, односно посебно да 
го утврди соодветниот износ на средствата на де-
ловниот фонд за кој е ослободена од плаќањето на 
камата на деловниот фонд. 

Ако стопанската организација не постапи според 
одредбите на ставот 2 од овој член, плаќа камата 
на деловниот фонд според општата каматна стогЈа 
и на делот од деловниот фонд за кој не ја утврдила 
посебно основицата за примена на пониска стопа 
односно ослободување.. Ако за сите дејности на 
стопанската организација се пропишани каматни 
стопи пониски од општата стопа, односно ако за не-
кои од тие дејности е пропишано ослободување од 
плаќање на таа камата, стопанската организација 
плаќа камата на дел од деловниот фонд за кој по-
себно не утврдила основица за примена на пониска 
стопа односно за ослободување — по највисоката 
стопа определена за која и да било од дејностите 
што односната стопанска организација ги врши. 

Член 7 
Ако состојбата на деловниот фонд во текот на 

годината се измени, стопанските организации и 
банките ќе ја пресметаат каматата на деловниот 
фонд врз изменетата основица од првиот ден на 
наредниот месец по настанатата промена. 

Член 8 
На средствата на деловниот фонд што служат 

за вршење комунална дејност, угостителска дејност, 
дејност на туристичко посредување и дејност иа 

услужно занаетчиство, каматната стопа на делов-
ниот фонд ја определува собранието на општината 
на чија територија е седиштето на стопанската ор-
ганизација. 

Каматната стопа од ставот 1 на овој член не може 
да биде поголема од општата стопа односно од по-
себната пониска стопа, ако таа е пропишана за 
тој вид дејност. 

Општинското собрание може стопанската орга-
низација да ја ослободи од плаќање камата на де-
ловниот фонд на средствата на деловниот фонд што 
служат за дејностите од ставот 1 на овој член. 

Каматата на деловниот фонд што стопанската 
организација ја плаќа на средствата на деловниот 
фонд што служат за дејностите од ставот 1 на 
овој член е приход на општината кој како заеднич-
ки средства за општествена репродукција се внесува 
во кредитниот фонд на банката според посебен со-
јузен закон. 

Каматата што стопанската организација ја пла-
ќа на средствата на деловниот фонд што и служат 
на комуналната дејност, откако ќе се внесе во кре-
дитниот фонд на банката според ставот 4 на овој 
член, се користи за кредитирање инвестиции во деј-
ностите од членот 10 на овој закон. 

Одредбите од ст. 1 до 4 на овој член се одне-
суваат на дејностите на градежното занаетчиство. 

Член 9 
Ако стопанската организација средствата на 

незадолжителниот дел на резервниот фонд (член 
29 од Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации) ги вложи како орочен депозит, на тие 
средства плаќа камата на деловниот фонд. 

Член 10 
Како комуналну дејности, во смисла на овој 

закон, се сметаат дејностите: водовод и канализаци-
ја; експлоатација на јавни бањи; одржување чис-
тота на јавни објекти и изнесување ѓубре од згра-
ди; изградба и одржување улици, патишта и други 
сообраќајници во населба; уредување и одржување 
јавни зелени површини во населби; снабдување 
населби со топлотна енергија; управување на па-
зари на мало; на пазари на големо; дистрибуција па 
електрична енергија и јавно осветление и произ-
водство на електрична енергија од страна на елек-
трани во состав на дистрибутивни претпријатија; 
градски сообраќај; снабдување населби со гас; чу-
вање моторни и други возила на определен простор; 
гаражирање возила во јавни гаражи; градски ка-
филерии; чување имот на стопански организации 
и установи; управување и одржување градско зем-
јиште; сервиси на месните заедници; прикажување 
филмови; канзумни млекари; пекарска; оџачарска; 
противпожарна; производство на мраз; комунални 
(услужни) кланици; погребни заводи; крематориуми; 
и други погребни организации; дезинсекција, де-
зинфекција и дератизација, како и стопанско ра-
ботење (стопанисување) со станбени згради. 

Член И 
Одредбите за плаќање камата на деловниот 

фонд на стопанските организации и на банките 
се применуваат во целина па средствата на кре-
дитните фондови на банките, ако се основани тие 
фондови. 

Член 12 
Општествено-политичките заедници плаќаат ка-

мата на фондовите во стопанството на средствата 
што според важечките прописи се наменети за ин-
вестиции во стопанството — според состојбата на 
тие средства во изминатиот месец, намалена за из-
носите на средствата внесени во кредитните фон-
дови на банките. 

Каматата од ставот 1 на овој член се плаќа 
на товар на средствата на опадтествено-политичка-
та заедница што ја сочинуваат основицата за пла-
ќање на таа камата. 
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III. Казнена камата 

Член 13 
Ако стопанската организација односно банката 

не го плати втасаниот износ на камата на делов-
ниот фонд односно на кредитниот фонд, ќе плати 
и казнена камата од 0,1% за секој ден задоцну-
вање на втасаниот неплатен износ. 

Плаќањето на казнената камата според ставот 
1 од овој член не. ја исклучува примената на каз-
нените одредби. 

IV. Казнени одредби 

Член 14 
Стопанската организација односно банката ќе се 

казни за стопански престап со парична казна до 
троен износ на каматата што не ја платила ако 
во рокот не го плати втасаниот износ на каматата 
на деловниот фонд односно на кредитниот фонд, 
за да го одбегне плаќањето на оваа камата или за 
да ја задржи за свои потреби. 

За стопански престап од ставот 1 на овој член 
стопанската организација односно банката ќе се 
казни во особено тешки случаи со парична казна 
до петорен износ на каматата што не ја платила. 

За стопански престап од ст. 1 и 2 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во стопанската ор-
ганизација односно во банката со парична казна до 
500 динари. 

V. Преодни одредби 

Член 15 
По договорите за заемите и кредитите склу-

чени пред влегувањето во силазна Законот за уста-
новувањето на интересот на фондовите во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61), банките 
можат да ја покачат договорената камата, но нај-
многу до височината на каматната стопа што е про-
пишана на деловниот фонд за односната стопанска 
организација. 

Стопанската организација што не ќе се согласи 
со промените нд договорот според ставот 1 на овој 
член може да се откаже од склучениот договор. Во 
овој случај стопанската организација е должна да 
го врати искористениот дел од заемот односно кре-
дитот во рок од 60 дена од денот на известувањето 
за промената на каматната стопа, ако банката не 
определи подолг рок за враќање на искористениот 
дел од заемот односно кредитот. 

Во случај на измена на каматната стопа спо-
ред ставот 1 на овој член, изменетата каматна стопа 
ќе се применува од 1 јануари 1961 година. 

Ст. 1 до 3 на овој член не се однесуваат на за-
емите за основни средства што се дадени од на-
менската квота од Општиот инвестиционен фонд 
за воената индустрија, како ниту на заемите за из-
градба на нови фабрики за шеќер. 

Член 16 
АКО стопанската организација дојде во немож-

ност да ги извршува своите обврски по заемите 
односно кредитите поради зголемување на камат-
ната стопа според членот 15 од овој закон, односно 
ако дојде во неможност за нормално стопанисува-
ње, банката може со таквата стопанска организа-
ција да договори подолги рокови за отплати на 
заемот. 

Член 17 
Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да донесува поблиски прописи за начинот на прес-
метувањето и плаќањето на каматата на фондовите 
во стопанството, како и поблиски прописи за тоа 
кои дејности, согласно со прописите за распореду-
вање на стопанските дејности, се сметаат како деј-
ности од членот 8 став 1 на овој закон. 

Член 18 
Со денот 1 јануари 1961 година како ден на 

почетокот на применувањето на Законот за уста-
новувањето на интересот на фондовите во стопан-
ството престануваат да важат: Одлуката за интерес-
ните норми на средствата на стопанските органи-
зации, на средствата вложени ка ј банката и на 
краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", 

•бр. 54/57, 26/58, 44/58, 48/58, 43/59 и 52/59) и Одлука-
та за пониската норма на интересот на фондот 
на обртните средства на определени стопански ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/58 и 
52/59). 

136. 
Врз основа на членот 28 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за експропријацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/68), Законодавно-
-правната комисија на Сојузната скупштина на 
својата седница од 27 февруари 1968 година го у-
тврди долу изложениот пречистен текст на Законот 
за експропријацијата. 

Пречистениот текст на Законот за експроприја-
цијата го опфаќа Законот за експропријацијата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/57) и неговите 
измени и дополненија објавени во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр.13/65 и 5/68 — со исправката објавена во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 7/68, во кои е означено вре-
мето на влегувањето во сила на тој закон и на не-
говите измени и дополненија. 

АС бр. 901 
27 февруари 1968 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Законодавно-правната 

комисија на Сојузната 
скупштина 

член на Комисијата, 
Зоран Полич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈАТА 

(Пречистен текст) 
Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Недвижност може да се експроприра кога е тоа 

потребно заради изградба на стопански, станбени, 
комунални, здравствени и културни објекти, за на-
родната одбрана и други објекти од општ интерес. 

Недвижност може да се експроприра и кога е 
тоа потребно заради изведување други работи од 
општ интерес. 

Недвижност може да се експроприра особено 
заради: 

— изградба на железнички пруги, патишта, мо-
стови, аеродроми, канали, како и заради подигање 
згради и постројки што се наменети за одржување 
и користење на овие објекти; 

— изградба на централи за производство на е-
лектрична енергија и постројки за пренос и раз-
ведување на таква енергија; 

— подигање и проширување на фабрики и фа -
брички постројки, отворање и проширување на 
рудници; 

— изградба на луки, пристаништа, брегови, зи-
мовници, крајбрежни докови, бродоградилишта, 
складови; 

— подигање постројки на телеграфската, теле-
фонската, радио и телевизиската мрежа; 
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— подигање тврдини, воени вежбалишта и дру-
ги објекти за потребите на народната одбрана; 

— истражување на рудно и друго богатство во 
утробата на земјата; 

— регулација на текушти води и порои (су-
водолици); 

— наводнување, исушување, асанација и мели-
орација на земјишта; 

— пошумување; 
— изградба на населби, улици, плоштади, пар-

кови и скверови; 
— изградба на водовод, канализација, гасовод, 

гробишта и други комунални објекти; 
— подигање станбени и деловни згради; 
— подигање силоси, расадници, семенски и при-

плодни станици; 
— подигање училишта, музеи, уметнички гале-

рии и други објекти за просветни и културни цели; 
— подигање болници, лекувалишта и други об-

јекти за здравствени и социјални цели; 
— подигање вежбалишта, игралишта, домови за 

физичка култура и други објекти за физичка кул-
тура и спорт. 

Недвижност не може да се експроприра со цел 
за земјоделска обработка. 

Член 2 
Предмет на експропријацијата можат да бидат 

само недвижности во сопственост на граѓани, гра-
ѓански правни лица, општествено-политички орга-
низации и здруженија на граѓани (граѓанска соп-
ственост). 

Член 3 
Со експропријацијата недвижноста се прене-

сува од нејзиниот сопственик во општествена соп-
ственост (потполна експропријација). 

Потполната експропријација на земјиште ја оп-
фаќа и зградата и другите градежни објекти што 
се наоѓаат на тоа земјиште. 

Член 4 
Со експропријацијата може да се установи 

службеност на земјиштето и зградата, како и закуп 
на земјиштето на определено време (непотполна екс-
пропријација). 

Закупот може да се установи само во случај 
кога земјиштето, со оглед на целта за која се пред-
лага закупот, ќе треба да се користи само за огра-
ничено време (со цел за истражување на рудно 
и друго богатство, за користење на каменоломи и ел.). 

Член 5 
Земјиште што е потребно за изградба на објект 

или за изведување на други работи од општ инте-
рес може да се заземе привремено. 

Привременото заземање ќе се укине штом ќе 
престане потребата заради која е тоа определено. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на 
експропријацијата на недвижностите се примену-
ваат и на привременото заземање земјиште, докол-
ку од одделни одредби на овој закон не произлегува 
нешто друго. 

Член б 
Недвижноста може да се експроприра дури от-

како е на начинот определен со овој закон утврдено 
дека постои општ интерес за изградба на објект од-
носно за изведување на други работи на таа нед-
вижност. 

Член 7 
Експропријација може да се врши за потребите на 

општествено-политичка заедница, работна и друга 
самоуправна организација, општествено-политичка 
организација и здруженије на граѓани (корисник на 
©кспропри ј аци ј ата). 

Член 8 
Со експропријацијата на недвижноста корис-

никот на експропријацијата се здобива со правото 
таа недвижност да ја користи за целта заради која 
е извршена експропријацијата, 

Член 9 
Ако при експропријацијата на еден дел од не-

движноста се утврди дека сопственикот нема сто-
пански интерес да го користи преостанатиот дел, 
ќе се експроприра на негово барање и тој дел. 

Член 10 
За експроприраната недвижност на сопственикот 

му припаѓа надоместок. 
Надоместокот за експроприраната недвижност 

го поднесува корисникот на експропријацијата. 

Член 11 
Кога е потребно заради изградба на објект или 

изведување на други работи определени со овој за-
кон (член 1) правото на користење на земјиште во 
општествена сопственост, или .некое друго право, 
да се пренесе од еден носител на тоа право врз 
друг носител, тој пренос се врши според посебната 
постапка што е предвидена со овој закон. 

Глава II 

УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТ 

Член 12 
Ако одлуката за изградба на определен об-

јект ја донесло собранието на општина на седни-
ца, извршниот совет односно државниот секретар 
за народна одбрана за воени објекти, општиот ин-
терес за изградба на тој објект на земјиштето што 
треба да се експроприра се утврдува со таа одлука 
или со друга одлука на тој орган. 

Ако е донесен урбанистички односно просторен 
план или одлука со која тој план се заменува, одлу-
ката за утврдување на општиот интерес во поглед 
локацијата на објектот мора да биде во согласност 
со тој план односно одлука. 

Општиот интерес за истражување на рудно или 
друго природно богатство се утврдува со дозвола 
на надлежниот државен орган дека тоа истражува-
ње може да се врши на земјиштето за кое се има 
намера да се предложи експропријација. 

Член 13 
Ако зграда на која постои право на сопстве-

ност, за која постои намера да се предложи ек-
спропријација, се наоѓа на земјиште во општестве-
на сопственост кое со урбанистичкиот односно про-
сторниот план или со одлука која го заменува тој 
план е определено за станбена или комунална из-
градба, општиот интерес за таква изградба на зем-
јиштето на кое се наоѓа зградата се утврдува со 
тој план или со одлука која го заменува тој план. 

Одлуката на собранието на општината што го за-
менува урбанистичкиот план мора, покрај другото, 
да ги содржи границите на земјиштето и целта за 
која тоа може да биде употребено. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се при-
менуваат ако е во прашање таква зграда која, спо-
ред урбанистичкиот план или одлука што го заме-
нува тој план, може да постои на местото на кое се 
наоѓа, а е во таква состојба што да не е потребно 
нејзино уривање. 

Член 14 
Во случај кога општиот интерес не е утврден 

според претходните членови, експропријација може 
да се предложи дури откако надлежниот државен 
орган, на образложен предлог од корисникот на 
експропријацијата, ќе издаде решение (член 15) дека 
е изградбата на објект на определеното место од 
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општ интерес и дека може да се пристапи кон екс-
пропријација. 

Член 15 
Ако одлуката за изградба на определен објект 

ја донесла работна или друга организација или др-
жавен орган, освен државните органи од членот 
12 ст. 1 и 3 на овој закон, решение за тоа дека 
изградбата на тој објект на земјиштето за кое се 
има намера да се предложи експропријација е од 
општ интерес, донесува на седница собранието на 
општината на чија територија се наоѓа тоа зем-
јиште. 

Ако тоа земјиште се наоѓа на територијата на 
повеќе општини, решение за утврдување на оп-
штиот интерес донесува градскиот собор односно 
градското собрание или извршниот совет. 

Со поднесување тужба со која против тоа реше-
ние се поведува управен спор не се запира постап-
ката по предлогот за експропријација. 

Решението за експропријација донесено пред 
окончувањето на управниот спор не може да се из-
врши и престанува да важи ако е со пресуда доне-
сена во тој спор поништено или укинато решението 
со кое се утврдува дека е изградбата на објектот 
од општ интерес и дека може да се пристапи кои 
експроприј ациј а. 

Глава III 
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СО ЦЕЛ ЗА ЕКС-

ПРОПРИЈАЦИЈА 
Член 16 

Оној што има намера да предложи експропри-
јација, може да бара, заради изработување инвес-
тиционен елаборат, поднесување предлог за утвр-
дување на општиот интерес или поднесување пред-
лог за експропријација, да му се дозволи 
да ги изврши на определената недвижност пот-
ребните подготвителни дејствија, како што се испи-
тување на земјиштето, премерување и слично. 

Член 17 
Во предлогот за дозвола за вршење подготвител-

ни дејствија мораат да се назначат целта заради 
која се има намера да се предложи експропријаци-
ја, недвижноста на која предлагачот има намера да 
ги врши подготвителните дејствија, сопственикот на 
таа недвижност, природата, обемот и целта на деј-
ствијата, како и времето на нивното траење. 

По предлогот за дозвола за вршење подготви-
телни дејствија решава управниот орган на собра-
нието на општината надлежен за донесување на ре-
шение за експропријацијата. 

Член 18 
Ако подносителот на предлогот за дозвола за 

вршење подготвителни дејствија го стори веројатно 
тоа дека такви дејствија му се потребни за целта 
определена со овој закон, надлежниот орган ќе ги 
дозволи таквите подготвителни дејствија. 

При донесување на решение за дозвола за вр-
шење подготвителни дејствија надлежниот орган ќе 
води сметка за тоа да не се вршат тие дејствија во 
време негодно за сопственикот на надвижноста со 
оглед на културата на земјиштето и на целта за .која 
тој ја користи недвижноста. 

Во тоа решение мораат, покрај другото, да се 
наведат подготвителните дејствија што може да ги 
врши предлагачот, како и рокот до кој треба да ги 
изврши. 

Со тоа решение не може да се дозволи изведу-
вање на градежни и други слични работи. 

Член 19 
Против решението донесено по предлогот за 

дозвола за вршење подготвителни дејствија може 
да се изјави жалба. 

Член 20 
Оној во чија корист е дозволено вршење на под-

готвителни дејствија е должен да му плати за тоа 

надоместок на сопственикот на недвижноста на која 
се дозволени таквите дејствија. 

Одредбите од овој закон за надоместокот за 
привременото заземање (член 42) и за постапката за 
определување на височината на тој надоместок се 
применуваат и во случај на дозвола за вршење под-
готвителни дејствија. 

Глава IV 
РЕШЕНИЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Член 21 
Предлог за експропријација може да поднесе 

општествено-политичка заедница, работна или дру-
га самоуправна организација, општествено-политич-
ка организација или здружение на граѓани дури 
откако според одредбите на овој закон ќе се утврди 
општиот интерес за изградба на објектот. 

Предлогот за експропријација му се поднесува 
на општинскиот орган на управата надлежен за 
имотно-правните работи. 

Од името на општествено-политичката заедница 
предлогот за експропријацијата го поднесува јав-
ниот правобранител. 

Предлогот за експропријација може да се под-
несе само за време на важењето на одлуката за из-
градба на објектот, урбанистичкиот план или одлу-
ка што го заменува тој план. 

Ако е општиот интерес утврден со решение на 
собранието на општината, предлог за експроприја-
ција може да се поднесе во рок од две години од 
денот на донесувањето на тоа решение. 

Член 22 
Во предлогот за експропријација на недвижност 

мораат да бидат назначени: 
1) предлагачот на експропријацијата; 
2) недвижноста за која се предлага експропри-

јацијата, како и местото каде што се наоѓа таа 
недвижност; 

3) сопственикот на недвижноста за која се пред-
лага експропријација и неговото живеалиште или 
седиште; 

4) објектот заради чија изградба се предлага 
експропри ј аци ј ата. 

Член 23 
Кон предлогот за експропријација мора да се 

поднесе: 
1) извод од земјишните или други јавни книги 

во кои се запишува сопственоста врз недвижно-
стите, кој содржи податоци за недвижноста за 
која се предлага експропријацијата, а ако такви 
книги не постојат, катастарски и други податоци; 

2) доказ дека предлагачот на експропријаци-
јата има обезбедени средства приближно во висо-
чина која е потребна за плаќање надоместок за 
експроприраната недвижност. 

Ако е општиот интерес за изградба на објек-
тот утврден со одлука донесена врз основа на чле-
нот 12 став 1 од овој закон, кон предлогот за екс-
пропријација се поднесува актот од собранието на 
општината, од извршниот совет односно од држав-
ниот секретар за народна одбрана со кој се потвр-
дува дека со одлуката на тој орган е утврдена по-
тесната локација која го опфаќа земјиштето за кое 
се има намера да се предложи експропријација. 

Ако е општиот интерес утврден со дозвола од 
надлежниот државен орган за работа на истражу-
вање на рудно и друго богатство (член 12 став 3) 
кон предлогот за експропријација се поднесува таа 
дозвола. 

Ако е општиот интерес утврден врз ос-
нова на урбанистичкиот план или одлука која 
го заменува тој план (член 13) кон предлогот 
за експропријација се поднесува тој план или од-
лука и тоа во изводи што се однесуваат на гра-
ниците на земјиштето и на целта за која тоа мора 
да биде употребено. 
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Ако е општиот интерес утврден со решение на 
надлежниот орган (чл. 14 и 15) кон предлогот за 
експропријација се поднесува тоа решение. 

Член 24 
Решение по предлогот за експропријација доне-

сува општинскиот орган на управата надлежен за 
имотно-правните работи, на чие подрачје се наоѓа 
недвижноста за која се предлага експропријацијата, 
според одредбите на Законот за општата управна 
постапка. 

Пред донесувањето на решението овој орган ќе 
го сослуша сопственикот на недвижноста. 

Член 25 
Ако кон предлогот за експропријација, или до-

полнително, се поднесени пропишаните исправи и 
ако со тие исправи се утврдени потребните факти, 
општинскиот орган на управата надлежен за имот-
но-правните работи со решение ќе го усвои предло-
гот за експропријација, а во противно ќе го одбие 
тој предлог. 

Предлог за експропријација може да се ус-
вои иако предлагачот кон тој предлог не поднесел 
доказ дека има обезбедени средства од кои ќе го 
плати надоместокот, ако го сторил веројатно тоа 
дека тие средства ќе бидат обезбедени. 

Бо случајот од ставот 2 на овој член недвиж-
носта не може да му се предаде на предлагачот на 
користење додека не поднесе доказ дека има обез-
бедени средства од кои ќе го плати надоместокот. 

Ако предлагачот во рок од шест месеци од де-
нот на донесувањето на решението за експроприја-
ција не поднесе доказ дека има обезбедени сред-
ства од кои ќе го плати надоместокот, решението 
за експропријација ќе се поништи на барање на 
поранешниот сопственик. 

Член 26 
Решението со кое се усвојува предлогот за екс-

пропријација треба, покрај другото, да содржи: 
1) назначување на актот врз основа на кој е 

утврден општиот интерес; 
2) назначување на корисникот на експроприја-

цијата; 
3) назначување на недвижноста што се експро-

прира, со наведување на земјишнокнижните пода-
тоци, а ако недвижноста не е запишана во земјиш-
ната книга, или во друга јавна книга во која се за-
пишува сопственоста врз недвижностите, со наве-
дување на катастарските податоци; 

4) назначување на сопственикот на експропри-
раната недвижност и неговото живеалиште или се-
диште; 

5) назначување на објектот или работите, зара-
ди чија изградба односно изведба се експроприра 
недвижноста. 

Член 27 
Против решението на општинскиот орган на уп-

равата надлежен за имотно-правните работи што е 
донесено по предлогот за експропријација може да 
му се изјави жалба на надлежниот републички 
орган. 

Во случаите во кои општиот интерес е утврден 
врз основа на чл. 12 ст. 1 и 3 и членот 13 од овој 
закон жалбата против решението на надлежниот 
општински орган со кое се усвојува предлогот за 
експропријација сопственикот на недвижноста мо-
же да ја заснове и врз причината дека актот на 
надлежниот орган со кој се докажува постоење на 
општ интерес за изградба на објектот (член 23 став 
2) содржи неточен факт, како и врз причината дека 
со одлуката донесена врз основа на членот 12 став 1 
од овој закон со урбанистичкиот план, со одлуката 
што тој план го заменува (член 12 став 2) или со 
дозволата од надлежниот орган за работа на ис-
тражување на рудно или друго богатство не е оп-
фатена неговата недвижност или дека тој план, 
одлука односно дозвола (член 12 став 3) не е до-
несена од надлежниот орган и во пропишаната по-
стапка. 

Член 28 
Врз основа на предлогот за експропријација ќе 

се изврши, на барање од предлагачот на експропри-
јацијата, забележба на експропријацијата во зем-
јишните книги и во другите јавни книги во кои са 
запишува сопственоста врз недвижностите. 

Отуѓувањето на недвижноста во поглед на која 
е ставена забележба на експропријацијата нема 
правно дејство спрема корисникот на експроприја-
цијата. 

Член 29 
Трошоците на постапката за експропријација во 

врска со донесувањето на решение за експроприја-
ција ги поднесува корисникот на експропријацијата, 
освен трошоците на постапката по повод жалбата 
од сопственикот на недвижноста што немала успех. 

Член 30 
Корисникот на експропријацијата се здобива со 

правото на посед на експроприраната недвижност 
со денот на правосилноста на решението за експро-
пријација, или со денот што е определен со тоа ре-
шение, а кој не може да падне пред правосилноста 
на решението за експропријација. 

По исклучок, извршниот совет, на барање на 
предлагачот кој поднесел доказ дека има обезбе-
дени средства за плаќање на надоместокот на екс-
проприраната недвижност, може да реши таа нед-
вижност да му се предаде во посед пред правосил-
носта на решението за експропријација, ако утврди 
дека е тоа неопходно поради итноста на случајот 
или за да се отстрани позначителна штета. 

Ако утврди дека е тоа неопходно поради итнос-
та на случајот или за да се отстрани позначителна 
штета, и државниот секретар за народна одбрана 
може да реши недвижноста да се предаде во посед 
пред правосилноста на решението за експроприја-
ција кога таа се експроприра за изградба на воен 
објект. 

Ако на експроприраното земјиште постои згра-
да, друг објект или насади, надлежниот орган не 
може да корисникот на експропријацијата да му 
ја предаде во посед таа недвижност пред да ја 
утврди нивната вредност или обезбеди докази за 
вредноста на таа недвижност. 

Ако корисникот на експропријацијата стапил 
во посед на експроприраната недвижност пред пра-
восилноста на решението за експропријација, а пред-
логот за експропријација во натамошната постапка 
биде правосилно одбиен, корисникот на експропри-
јацијата е должен да ја надомести штетата што му 
ја сторил на сопственикот со стапувањето во посед 
на недвижноста. 

Ако е против решението на собранието на оп-
штината со кое се утврдува дека изградбата на об-
јектот е од општ интерес и дека може да се при-
стапи кон експропријација поведен управен спор 
(член 15 ст. 1 и 2), недвижноста за која е донесено 
решение за експропријација пред окончувањето на 
тој спор не може да му се предаде во посед на ко-
рисникот на експропријацијата додека тој спор не 
биде окончан. 

Член 31 
Корисникот на експропријацијата може до пра-

восилноста на решението за експропријација да се 
откаже од предлогот за експропријација. 

Правосилното решение за експропријација ќе се 
поништи ако корисникот на експропријацијата и 
поранешниот сопственик заеднички го бараат тоа. 

По барање на поранешниот сопственик на екс-
проприраната надвижност ќе се пониште правосил-
ното решение за експропријација, ако корисникот 
на експропријацијата во рок од две години од пра-
восилноста на тоа решение не извршил, според 
природата на објектот, позначителни работи на тој 
објект, доколку со овој закон за одделни случаи не 
е определено поинаку. 

Барање за поништување на решението за екс-
пропријација поранешниот сопственик може да ста-
ви и по истекот на две години од правосилноста на 
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тоа решение, сб додека корисникот на експропри-
јацијата нема извршено позначителни работи. 

По барањето за поништување на решението за 
експропријација и по откажувањето од предлогот за 
експропријација решава органот кој за предлогот 
за експропријација решавал во прв степен, а имот-
ните односи помеѓу корисникот на експропријаци-
јата и сопственикот на недвижноста ќе се решаваат 
во случај на спор пред суд од општа надлежност. 

ч 
Глава V 

НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ 

1. Височина на надоместокот 
Член 32 

При определувањето на надоместокот за експро-
прирана недвижност ќе се цени користа што може 
да ја даде таа недвижност со нејзиното редовно 
искористување, користа што поранешниот сопстве-
ник ја имал од таа недвижност, вложувањата на 
поранешниот сопственик во таа недвижност, па-
зарната цена доколку таа е израз на овие окол-
ности, дали и колку таа недвижност му служела 
на поранешниот сопственик како материјална ос-
нова за егзистенција и дали поранешниот сопстве-
ник за искористување на таа недвижност употре-
бувал само своја лична работа и работа иа члено-
вите на своето домаќинство 

Ако врз надоместокот што се определува спо-
ред ставот 1 на овој член влијаат околностите што 
недвижноста се наоѓа во населби или во туристич-
ки подрачја, или во близина на тие населби од-
носно подрачја, сообраќајници, вештачки езера, 
канали, мелиорациони или други објекти, или што 
престои експропријација, надоместокот ќе се на-
мали сразмерно со влијанието од тие околности. 

При определувањето на надоместокот за гра-
дежно земјиште нема да се земе предвид пазарната 
цена која се формира во прометот на градежно 
земјиште. 

Личните и семејните прилики на поранешниот 
сопственик ќе се земат во оцена при определува-
њето на надоместокот само ако тие околности се 
од суштествено значење за неговата материјална 
егзистенција. 

Член 33 
Височината на надоместокот за експроприрана-

та недвижност се утврдува според околностите во 
времето на донесувањето на првостепената одлука 
за надоместокот. 

Член 34 
Со републички закон можат да се пропишат 

поблиски мерила за определување надоместок за 
експроприрана недвижност, согласно одредбите на 
членот 32 од овој закон. 

Тие мерила можат да се определуваат и сало 
за одделни видови недвижности, како и само за 
определени подрачја. 

Член 35 
Надоместокот за експроприрана недвижност се 

определува во готови пари. 
На предлог на една од странките, судот може 

да определи надоместок, во целина или делумно, 
во давање во сопственост друга недвижност, ако 
корисникот на експропријацијата има таква нед-
вижност и ако на таква недвижност може да по-
стои право на сопственост. 

Ако се експроприра земјоделско земјиште на 
земјоделец, надоместокот според ставот 2 на овој 
член може да се определи само по негово согла-
сување. 

Странките можат да се спогодат надоместокот 
да се состои, во целина или делумно, во давање 
друга недвижност на која може' да постои право 
на сопственост или во некој друг вид. 

Член 36 
Ако експроприраните недвижности од разни 

видови се во сопственост на ист сопственик, при опре-

делувањето на надоместокот за експроприраната 
недвижност посебно се искажува надоместокот за 
одделните видови на тие недвижности (земјишта, 
згради, уреди и други објекти). 

Член 37 
Ако се експроприра станбена зграда или стан 

како посебен дел на зграда, корисникот на експро-
пријацијата е должен, пред рушењето на зградата, 
на поранешниот сопственик и на другите носители 
на станарско право на таа зграда или стан да им 
обезбеди користење на друг соодветен стан, докол-
ку заинтересираните лица не се спогодиле поинаку. 

При определувањето на надоместокот за екс-
проприраните згради или посебни делови од згра-
ди ќе се земе во оцена и околноста од ставот I на 
овој член. 

Ако се експроприра зграда или посебен дел од 
зграда што се изградени без пропишана дозвола 
од надлежниот државен орган, поранешниот соп-
ственик нема право на надоместок за таква нед-
вижност. Поранешниот сопственик може да ја по-
руши зградата и да го однесе материјалот од таа 
зграда во рокот што ќе му го определи надлеж-
ниот орган. 

Поранешниот сопственик нема право на надо-
месток ниту за вложувањата што ги извршил па 
денот кога е писмено известен за поднесениот пред-
лог за експропријација. 

Член 38 
Ако на корисникот на експропријацијата му е 

предадена недвижноста пред правосилноста на ре-
шението за експропријацијата, сопственикот има 
право да избира да му се определи надоместок спо-
ред околностите во времето на предавањето на нед-
вижноста, или во времето на донесувањето на 
прзостената одлука за надоместокот, 

Член 39 
Поранешниот сопственик на експроприраното 

земјиште има право да ги симне од тоа земјиште 
посевите и собере плодовите. 

Органот надлежен за донесување на решение 
за експропријацијата може во итни случаи на ко-
рисникот на експропријацијата, на негово барање, 
да му дозволи на експроприраното земјиште да започ-
не да изведува работи пред да втасаат посевите или 
плодовите за жетва или берба. 

Против решението од ставот 2 на овој член мо-
ж е да му се изјави жалба на надлежниот репуб-
лички орган. 

Ако поранешниот сопственик не бил во можност 
да ги симне посевите или собере плодовите поради 
тоа што на корисникот на експропријацијата му е 
дозволено да ги започне работите на експроприра-
ното земјиште пред Симнувањето на посевите или 
собирањето на плодовите, поранешниот сопственик 
има право на надоместок за посевите или плодови-
те, по одбивање на потребните трошоци што би ги 
имал сопственикот до жетвата или бербата. 

Член 40 
Во случај на установување службеност надо-

местокот се определува во износ за кој поради ус-
тановената службеност е намалена вредноста на 
земјиштето или на зградата. 

Височината на намалената вредност на земјиште-
то или на зградата се утврдува според постапката 
за определување надоместок пропишана со овој 
закон. 

Сопственикот нема право на надоместок ако по-
ради установената службеност земјиштето или згра-
дата не изгубиле од својата вредност. 

Член 41 
Во случај на установување закуп надоместо-

кот се определува во височина на закупнината што се 
остварува за најблиските слични земјишта. 

Надоместокот може да се определи во форма на 
еднократен износ за целото време на траењето на 
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закупот или во повремени давања што се плаќаат 
во еднакви временски растојанија. 

Надоместокот се смета од денот кога корисникот 
на експропријацијата стапил во посед на земјиш-
тето. 

Ако со установувањето на закуп на сопствени-
кот на земјиштето му се нанесува стварна штета, 
во надоместокот влегува и износот на таа штета. 

Член 42 
Надоместокот за привремено заземање на зем-

јиште се определува во височината и на начинот 
како што е тоа со овој закон определено за надо-
местокот во случај на установување закуп. 

Член 43 
Ако е во прашање експропријација на нед-

вижности од толков обем што поради тоа значи-
телен број жители мораат да се иселат од крајот 
во кој се наоѓаат експроприраните недвижности, 
со републички закон можат да се пропишат посебни 
форми и услиши на надоместокот. 

Поранешниот сопственик може да бара надо-
местокот да му се определи според одредбите на 
овој закон, ако е тоа за него поповолно. 

На корисникот на експропријацијата не може 
да му предаде експроприраната недвижност до-
дека спрема поранешните сопственици не се ис-
полнат обврските во поглед надоместокот опреде-
лен врз основа на републичкиот закон. 

Член 44 
Кога е предмет на експропријацијата црковно 

земјиште — црквиште на кое порано имало храм кој 
поради воени настани е урнат, а во тоа место не 
постои друг храм на иста верска заедница, корис-
никот на експропријацијата е должен во истото 
место да обезбеди соодветно земјиште годно за по-
дигање на храм. 

Р!ориспикот на експропријацијата не може да 
стапи во посед на експроприраното земјиште се до-
дека не ја изврши обврската од ставот 1 на овој 
член. 

Член 45 
Сопственикот на експроприраната недвижност 

не плаќа за таа недвижност данок на промет на 
недвижности и права. 

Данок на промет на недвижности и права не 
плаќа ниту третото лице за недвижноста што во рок 
од една година по правосилноста на решението за 
експропријација му ја продало на сопственикот на 
експроприраната недвижност, и тоа до износот на 
надоместокот што на купувачот му е определен за 
експроприраната недвижност. 

2. Постапка за определување на надоместокот 

Член 46 
По правосилноста на решението за експропри-

јација општинскиот орган на управата надлежен 
за имотио-правни работи должен е без одлагање да 
закаже и одржи усна расправа за спогодбено опре-
делување на надоместокот за експроприраната 
недвижност. 

Органот од ставот 1 на овој член ќе настојува 
страшните да постигнат спогодба за надоместокот, 
предупредувајќи ги на нивните права и обврски 
според одредбите од овој закон. 

Заради приготвување на расправата странките 
можат да поднесат свои писмени понуди, а органот 
од ставот 1 на овој член може да прибави писмени 
известувања од управните и други органи и ор-
ганизации за фактите што можат да бидат од 
значење за определувањето на височината на на-
доместокот. 

Член 47 
Со спогодбата за надоместокот за експроприра-

ната недвижност мораат да бидат определени осо-
бено формата и височината на надоместокот и ро-

кот во кој корисникот на експропријацијата е дол-
жен да ја исполни обврската во поглед на надомес-
токот. 

Спогодбата за надоместокот се внесува во за-
писникот, кој мора да ги содржи сите податоци 
неопходни за исполнување на обврската на корис-
никот на експропријацијата. 

Спогодбата за надоместокот е склучена кога 
двете странки ќе го потпишат записникот во кој е 
внесена спогодбата. 

Записникот во кој е внесена спогодбата за надо-
местокот има сила на извршен наслов. 

Член 48 
Ако спогодба за надоместок не се постигне во 

рок од три месеци од денот на правосилноста на ре-
шението за експропријација, општинскиот орган на 
управата надлежен за имотно-правните работи го 
доставува без одлагање правосилното решение за 
експропријацијата со списите до општинскиот суд 
на чие подрачје се наоѓа експроприраната недвиж-
ност, заради определување на надоместокот. 

Ако органот не постапи според одредбата на 
ставот 1 од овој член, поранешниот сопственик на 
експроприраната недвижност може непосредно да 
му се обрне на судот заради определување на на-
доместокот. 

Општинскиот суд донесува по службена долж-
ност, во вонпроцесна постапка, одлука за надомес-
токот за експроприраната недвижност, откако ќе из-^ 
веде докази потребни за определување на надомес-
токот и ќе им даде на странките можност на рочиш-
тето да се изјаснат за тоа. 

Член 49 
За надоместокот за експроприраната Недвиж-

ност општинскиот суд расправа и одлучува во со-
вет кој се состои од еден судија, како претседател 
на советот, и двајца судии-поротиици. 

Член 50 
Трошоците на постапката заради спогодбено ут-

врдување на надоместокот за експроприраната нед-
вижност ги поднесува корисникот на експроприја«* 
цијата. 

Трошоците на судската постапка за определу-
вање на надоместокот судот ги определува сраз-* 
мерно успехот на странките во таа постапка. 

Член 51 
Постапката за определување на надоместокот за 

експроприраната недвижност е итна. 
Член 52 

Корисникот на експропријацијата е должен во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на право-
силната одлука со која е определен надоместок во 
пари, да му го исплати надоместокот на поранеш-
ниот сопственик. 

Ако на корисникот на експропријацијата му е 
предадена експроприраната недвижност пред право-
силноста на решението за експропријација, тој е 
должен на износот на надоместокот на поранешниот 
сопственик да му плати камата по стопа од 6% го-
дишно од денот на предавањето на недвижноста до 
истекот на рокот од ставот 1 на овој член. 

Ако корисникот на експропријацијата во рокот 
од ставот 1 на овој член не му го исплати надоместо-
кот на поранешниот сопственик, должен е на 
износот на неуплатениот надоместок да плати ка -
мата по стопа од 12% годишно од денот на истекот 
на тој рок до денот на исплатата. 

За извршување на непарични обврски рокот се 
определува со одлуката за надоместокот. 

Член 53 
Ако поради експропријацијата се изгаснала 

хипотеката, правото на плодоуживање или некое 
друго стварно право кое пред експропријацијата по-
стоело на експроприраната недвижност, корисникот 
на експропријацијата е должен износот на надо-
местокот да го положи ка ј банката на посебна 
сметка. 
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Во таков случај банката ќе му го намири надо-
местокот на сопственикот на експроприраната нед-
вижност, односно побарувањето на имателот на 
стварното право, само врз основа на нивна писмена 
спогодба заверена од надлежниот орган или врз ос-
нова на судска одлука. 

Член 54 
Укнижување на сопственоста и на другите пра-

ва на експроприраната недвижност може да се из-
врши само ако корисникот на експропријацијата, 
покрај другите потребни исправи, му поднесе на су-
дот решение за надоместокот, како и потврда од 
банката дека ги извршил своите обврски во поглед 
на намирувањето на надоместокот за експроприра-
ната недвижност. 

Укнижувањето на сопственоста и на другите 
права врз недвижноста што му е дадена на име 
надохместок на поранешниот сопственик на експро-
прираната недвижност се врши врз основа на пра-
восилни решенија за експропријацијата и за надо-
местокот. 

Глава VI 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА КОМПЛЕКСИ ЗЕМЈИШ-
ТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАНБЕНАТА И КОМУ-

НАЛНАТА ИЗГРАДБА 

Член 55 
За потребите на станбената и комуналната из-

градба и за уредувањето на земјишта за тие потре-
би (потреби на станбената и комуналната изградба) 
можат да се експроприраат и комплекси земјишта. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на 
целосна експропријација на земјишта се примену-
ваат и врз експропријацијата на комплекси зем-
јишта за потребите на станбената и комуналната 
изградба, ако . со одредбите на овој закон не е оп-
ределено поинаку. 

Член 56 
Комплекс земјишта може да се експроприра за 

потребите на станбената и комуналната изградба 
само ако е за тој комплекс донесен детален урба-
нистички план. 

Општиот интерес за потребите на станбената и 
комуналната изградба на комплекс земјишта се ут-
врдува со деталниот урбанистички план. 

Член 57 в 
Земјиште на кое постои зграда и земјиште кое 

е потребно за нејзината редовна употреба не може 
да се експроприра за потребите на станбената из-
градба ако е зградата таква што врз основа на де-
талниот урбанистички план да може таа да постои 
на местото на кое се наоѓа, а е во таква состојба да 
не е оправдано нејзино рушење. 

Член 58 
Со експропријацијата на комплексот земјишта 

за потребите на станбената и комуналната изградба 
преминуваат во општествена сопственост сите пар-
цели што влегуваат во составот на тој комплекс, 
освен парцелите од членот 57 на овој закон. 

Член 59 
Комплексот земјишта може за потребите на 

станбената и комуналната изградба да се експро-
прира само во корист на општината на чија тери-
торија се наоѓа тој комплекс. 

Експроприраното земјиште општината може да 
им го дава на користење на правни лица заради 
изградба на згради и други објекти и заради изве-
дување други работи, во согласност со деталниот 
урбанистички план. 

Општината може, во согласност со деталниот 
урбанистички план, да им го дава експроприраното 
земјиште на користење и на граѓани заради изград-
ба на згради на кои тие можат да имаат право на 
сопственост, ако е тоа земјиште уредено за таква 
изградба. 

Член 60 
Поранешниот сопственик на земјиштето екс-

проприрано за потребите на станбената и комунал-
ната изградба има право да го користи тоа земјиш-
те до денот кога врз основа на одлуката на над-
лежниот општински орган е должен да му го 
предаде на корисникот 

Поранешниот сопственик може и пред тој ден 
да и го предаде земјиштето на општината, а општи-
ната е должна да го прими од него тоа земјиште. 

Во случајот од ст. 1 и 2 на овој член на пора-
нешниот сопственик му се определува надоместок 
за експроприраното земјиште веднаш по предава-
њето земјиштето на општината или на друг ко-
рисник. 

Член 61 
Поранешниот сопственик на парцела која вле-

гува во составот на комплексот земјишта експро-
приран за потребите на станбената и комуналната 
изградба има првенствено право за користење на 
таа парцела во површина која е потребна за из-
градба на зграда на која тој според законот може 
да има право на сопственост и за редовна употреба 
на таа зграда, ако врз основа на деталниот урба-
нистички план може на таа парцела да се подигне 
таква зграда. 

Со републички закон ќе се пропишат условите 
и начинот за остварување на првенственото право 
за користење од ставот 1 на овој член. 

Член 62-
Поранешниот сопственик е должен во рок од 

три години од денот на доставувањето на решението 
за давање земјиштето на користење да-изврши поз-
начителни работи за изградба на зграда. 

Ако не постапи според одредбата на ставот 1 од 
овој член, поранешниот сопственик губи првенстве-
но право за користење на земјиштето на кое бил 
должен до подигне зграда. 

Член 63 
Носителот на правата од членот 60 став I и 

членот 61 став 1 на овој закон може да ги пренесе 
тие права со договор или тестамент само врз брач-
ниот другар, потомците, посвоениците, родителите 
и посвоителите, а носителот на правата од членот 
59 ст. 2 и 3 и правото остварено според членот 6L 
став 2 на овој закон не може да ги пренесе тие пра-
ва освен ако преносот на тие права се врши заедно 
со преносот на зградата или друг објект подигнат на 
земјиштето на кое постои право за користење. 

Правата од членот 60 став 1, членот 59 став 3 а 
членот 61 на овој закон можат да ги наследат по 
основот на законот наследниците на поранешниов 
сопственик, како и наследниците на липата врз кои 
поранешниот сопственик, согласно овој закон, ги 
пренесол тие права. 

Член 64 
Одредбите на членот 62 од овој закон се приме-

нуваат и врз лицата врз кои поранешниот сопстве-
ник го пренесол правото за користење остварено 
според членот 61 став 2 на овој закон, како и врз 
лицата што тоа право го наследиле, а рокот од тип 
години за извртување позначителни работи за из-
градба на зграда почнува да тече и во поглед на 
тие лица од денот кога на поранешниот сопственик 
му е доставено решението за давање земјиштето на 
користење. 

Глава VII 
АДМИНИСТРАТИВЕР1 ПРЕНОС НА ПРАВОТО ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ СО ЦЕЛ ЗА ИЗГРАДБАТА 
Член 65 

Правото на користење земјиште во општествена 
сопственост, или некое друго право на тоа земјиште 
може со решение на надлежниот државен орган да 
се пренесе од еден носител на тоа право врз друг 
носител, кога е тоа потребно заради изградба на 
објект, или изведување на други работи, од општ 
интерес. 
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Општиот интерес за пренос на тоа право се ут-
врдува на начинот што е определен со овој закон за 
експропријацијата на недвижностите. 

Член бб 
Ако на земјиштето што се пренесува според 

одредбата на членот 65 од овој закон се наоѓа згра-
да или друг објект во општествена сопственост, ра-
ботната организација, друга самоуправна организа-
ција или општествено-политичката заедница, врз 
која се пренесува правото на користење на земјиш-
тето, преку тој пренос се здобива и со правото на 
користење на зградата или друг објект, како и со 
сите други права со кои се здобива корисникот на 
експропријацијата, во согласност со целта заради 
која се врши преносот. 

Член 67 
Пренос на правото за користење или друго пра-

во се врши со надоместок. 
Надоместокот за пренос на правото за користе-

ње на земјиште се определува во износ со кој по-
ранешниот носител на правото за користење или на 
друго право може да обезбеди исти или слични ус-
лови за вршење на дејноста за која била наменета 
пренесената недвижност. 

Надоместокот се определува во готови пари или 
во недвижност, согласно одредбите на членот 35 
од овој закон за целосната експропријација на нед-
вижностите. 

Надоместокот го поднесува правното лице врз 
кое се врши преносот. 

Член 68 
Надоместокот за пренос на правото за користе-

ње или друго право оди во корист на општестве-
ното правно лице од кое се пренесува тоа право. 

Член 69 
На земјиште во општествена сопственост може 

да се установи право на премин, превоз, црпење во-
да, поставање водоводни цевки, поставање објекти 
за пренос и разведување на електрична енергија 
и на други службености во корист на работна орга-
низација, друга самоуправна организација или оп-
штествено-пол птичка заедница. 

Надоместокот за установувањето на службеноста 
се определува според одредбите на овој закон за 
надоместокот во случај на непотполна експропри-
јација со која се установува службеност и оди во 
корист на носителот на правото за користење на 
земјиштето, или на друго право на земјиштето, на 
кое е установена службеноста. 

Член 70 
Земјиште во општествена сопственост може 

привремено да се заземе ако е тоа потребно и це-
лесообразио заради изградба на објекти од општ 
интерес, како и за уредување на тоа земјиште за 
таква изградба. 

Привременото заземање може да се врши во 
корист на работна организација, друга самоуправ-
на организација или општествено-полптичка орга-
низација. 

Надоместокот за привременото заземање на зем-
јиште во општествена сопственост се определува 
според одредбите на овој закон за надоместокот во 
случај на привремено заземање на земјиште што 
не е во општествена сопственост. 

Во случај на привремено заземање надоместо-
кот за стварната штета се дава секогаш, а друг 
надоместок се дава само ако според одредбите од 
оваа глава би имало да се даде надоместок за пре-
носот на правото за користење на земјиштето или 
на друго право. 

Надоместокот за привремено заземање оди во 
корист на носителот на правото за користење или 
на друго право на привремено заземеното земјиште. 

Член 71 
За потребата и целесообразноста на службе-

носта или на привременото заземање одлучува со-
бранието на општината. 

Решението за установување на службеност или 
за привремено заземање го донесува општинскиот 
орган на управата надлежен за имотно-правните 
работи по донесувањето на решението со кое се 
утврдува потребата и целесообразноста. 

Член 72 
Одредбите на овој закон за експропријацијата 

на недвижностите согласно се применуваат и врз 
преносот на правото за користење на земјиште или 
на друго право, врз установувањето на службеноста 
на земјиште во општествена сопственост и врз при-
временото заземање на земјиштето во општестве-
на сопственост, доколку со одредбите од оваа глава 
не е определено нешто друго. 

Одредбите од оваа глава се применуваат врз 
преносот на право од еден орган врз друг орган од 
иста општествено-политичка заедница. 

Г л а в а VIII 
ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Постапката за определување надоместок за екс-

проприрана недвижност ќе се спроведе и надомес-
токот ќе се определи според одредбите на овој закон, 
ако на денот на влегувањето во сила на овој закон 
не постои правосилно решение за надоместок. 

Ако на денот на влегувањето во сила на овој 
закон постапката за определување надоместок е во 
тек, надлежниот орган на управата односно судот 
пред кој се води таа постапка, ќе ја запре постап-
ката, а списите што се однесуваат на определува-
њето на надоместокот ќе му ги достави без одла-
гање на надлежниот општински орган на управата 
заради спроведување на постапката според одредби-
те на овој закон. Во тој случај, надлежниот орган 
на управата односно судот пред кој се води постап-
ката ќе го поништи односно укине решението за 
надоместокот ако е донесено а не станало право-
силно. 

По предлог за обнова на постапката за опреде-
лување надоместок која е правосилно завршена до 
денот на влегувањето во сила на овој закон, над-
лежниот орган на управата односно судот претход-
но донесува одлука за тој предлог. Ако се донесе 
решение со кое се дозволува обнова на постапката 
и кога тоа решение ќе стане правосилно, органот на 
управата односно судот ќе го поништи односно уки-
не правосилното решение за надоместокот донесено 
во поранешната постапка и ќе ја запре понатамош-
ната постапка, а списите ќе му ги достави на над-
лежниот општински орган на управата заради спро-
ведување на постапката според одредбите на овој 
закон. 

Ако по барање за заштита на законитоста се 
поништи односно укине решение за надоместок кое 
станало правосилно до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, соодветните списи ќе му се до-
стават на надлежниот општински орган на упра-
вата заради спроведување постапка според одредби-
те на овој закон. 

137. 
Врз основа на членот 35 од Законот за форми-

рањето и општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОГРАНИЧУ-
ВАЊАТА НА НИВОТО НА МА ДОПРО ДА ВНИТЕ 
ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО УТВРДЕНИ СО СОЈУЗЕН 

ПРОПИС 

Член 1 
Ограничувањата на нивото на малсипродавните 

цени за свежо месо утврдени во членот 10 ст. 2 и 3 
на Уредбата за начинот за формирање на цените и 
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за пресметување на разликата во цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 
11/66 и 22/66) и Наредбата за формирање на мало-
продавните цени на свежо месо („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 37/65 и 24/66), престануваат да важат. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 26 
13 март 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Мика Шпиљак, е. р. 

138. 
Врз основа на членот 99 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 и 
54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБАТА 
НА СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 

НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ТИЕ 
ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за продажбата на стоки за де-
визи во Југославија и за начинот на располагањето 
со тие девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 
20/67 и 26/67) во точката 6 став 1 зборовите: „до 31 
декември 1967 година" се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот »а објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 27 
13 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

139. 
Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 

1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29 'бб и 54 67) и членот 37 став 2 
од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27 62 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28'66 и 54;67), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е 

РЕГУЛИРАН 

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и у-
воз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 
45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40'67 и 54/67), во сек-
торот 0 — Производи за храна, по редниот број 121 
се додава нов реден број 121а, кој гласи: 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист. на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 28 
13 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

140. 

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

1. Средствата за унапредување на земјоделство-
то и шумарството, предвидени во сојузтшот буџет 
за 1968 година раздел 13, позиција 70, распоредна 
група 16-2-21, можат до износот од 6,000.000 динари 
да се користат за намените од Програмата за упо-
треба на средствата за унапредување на земјодел-
ството и шумарството предвидени во сојузниот бу-
џет за 1968 година (во натамошниот текст: Програ-
мата), која е составен дел на оваа одлука, а во из-
вод е отпечатена кон оваа одлука. 

2. Средствата од точката 1 на ов^а одлука по 
видовите работи наведени во одделот II под 1 до 6 
од Програмата можат да се користат само за рабо-
тите за кои ќе биде обезбедено учество од страна на 
корисникот на средствата, во износите предвидени 
во Програмата. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 29 
13 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 
ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 

ГОДИНА 

Федерацијата во 1968 година ќе учествува во 
финансирањето на унапредувањето на земјодел-
ството и шумарството со мерки и акции од ОПУЛТТ 
општествен интерес. Овие мерки и акции главно 
имаат за цел постигнување поголеми приноси врз 
база на примена на современи научно-технички и 
технолошки решенија во земјоделското и шумското 
производство, со пониски цени на чинењето и со 
зголемена продуктивност и економичност на трудот. 

Со оваа програма покрај новите мерки а акции, 
се обезбедува и продолжување на мерките и акциите 
започнати во минатата и поранешните години. 
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Распоред на средствата по видовите работи: 

Видови работи 
(во илјади дина-
ри) Средства на 

федерацијата 

1. Унапредување на растително™ 
производство 

2. Унапредување на сточарското 
производство и на производство-
то на храна за добиток 

3 Унапредување на шумското 
производство 

4. Издигање стручни кадри, струч-
на информативна дејност и пре-
стој на експерти 

5. Изработка на агроекономски 
студии и следење на економи-
ката на новововедената техно-
логија 

6. Саеми и изложби — наградува-
ње експонати 

7. Обврски од поранешните го-
дини 

8. ^распоредена резерва 

2.190 

1.579,40 

290 

870 

630 

340 

10,60 
90 

Вкупно: 6.000,00 динари 

Средствата на резервата ќе се користат за 
неопходни зголемувања на средствата распоредени 
на -одделни видови работи, како и за извршување 
на итни задачи што во текот на годината ќе се 
покажат како неопходни, а кои не можеле да би-
дат предвидени со оваа програма. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
ден07 на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. п. бр. 30 
13 март 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ 

ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 
Програмата за употреба на средствата за уна-

предување на водостопанството предвидени во со-
јузниот буџет за 1968 година, кој делумно обезбедува 
продолжување на порано започнатите работи, пред-
видува спроведување на мерки за унапредување на 
водостопанството, за утврдување на непосредната и 
перспективната проблематика од областа на водо-
стопанството, како и за изнаоѓање решенија на ос-
новните проблеми на водостопанството во условите 
создадени со стопанската реформа. 

Средствата предвидени со Програмата за спро-
ведување на горе наведените мерки и работи се ра-
споредуваат по следните позиции: 

Видови работи Средства во динари 

141. 
Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за 

сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО. 
ТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 

1968 ГОДИНА 

1. Средствата за унапредување на водостопан-
ството, предвидени во сојузниот буџет во 1968 годи-
на раздел 13, позиција 69, распоредна група 16-2-21, 
можат до износот од 3,260.000 динари да се користат 
за намените од Програмата за употреба на сред-
ствата за унапредување на водостопанството пред-
видени во сојузниот буџет за 1968 година (во ната-
мошниот текст: Програмата), која е составен дел 
на оваа одлука, а во извод е отпечатена кон оваа 
одлука. 

2. Сојузниот секретаријат за стопанство, како 
носител на средствата од точката 1 на оваа одлука, 
ќе го организира извршувањето на Програмата, ќе 
го договара извршувањето на работите и задачите 
од позициите 1 до 4 и 6 од Програмата со непо-
средните извршители и ќе дава налози за исплата 
на сметките според претсметката на овие работи 
односно задачи. 

3. Средствата предвидени за задачите од пози-
циите 5 и 8 од Програмата ќе се исплатуваат не-
посредно врз основа на решение од носителот на 
средствата или од организацијата што тој ќе ја ов-
ласти. 

4. Конечно пресметување (колаудација) на ра-
ботите односно задачите, во смисла на точката 2 
на оваа одлука, врши по извршената работа носи-
телот на средствата односно организацијата што 
тој ќе ја овласти. 

5. Сојузниот секретаријат за стопанство врши 
надзор над извршувањето на Програмата и над упо-
требата на средствата предвидени со Програмата, 

1. 

5. 

7. 

8. 

9. 

Работи по обврските од Основниот 
закон за водите 
Обработка на актуелни економско-
-технички проблеми од интерес за 
федерацијата со цел за унапредување 
на водостопанството 
Изработка на водостопанска основа 
на Југославија 
Приготвување на стручни материјали 
за работата на мешаните комисии за 
водостопанство 
Меѓународен семинар за водните ре-
сурси и за снабдувањето со вода 
Приготвување и обработка на матери-
јали за потребите на Секретаријатот 
во врска со редовната дејност и со об-
врските спрема меѓународни органи-
зации 
Средства за работата на Стручниот 
совет за водостопанство при Секрета-
ријатот 
Размена на стручни искуства и обико-
лување на некои водостопански об-
јекти во Југославија со раководители-
те на водостопански служби на со-
седните и други земји при одржува-
њето на Конгресот за-»водите на Ју -
гославија 
Нераспоредена резерва 

600.000 

1,310.000 

760.000 

150,000 

30.000 

150.000 

100.000 

Вкупно: 

60.000 
100.000 

3,260.000 

142. 
Врз основа на точката 6 од Одлуката за усло-

вите и начинот за користење на средствата од со-
јузниот буџет за 1968 година за покривање на об-
врските за повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/68), во спогодба со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузниот секретар за сто-
панство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИСПЛА-
ТУВАЊЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ ПРЕ-
ВОЗИ ВО 1968 ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО 

ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
1. Надоместокот за извршени превози по по-

властици!^ во патничкиот сообраќај, сообраќајните 
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работни организации го остваруваат со поднесува-
ње барање по истекот па месецот во кој се извр-
шени повластените превози. 

2. Кои барањето за исплатување на надоместо-
кот сообраќајните работни организации прилагаат 
списоци и збирни прегледи на извршените повлас-
тени превози составени врз основа на издадените 
возни исправи за повластено возење, со пресметка, 
како и рекапитулации на списоците и прегледите« 

3. Збирните прегледи и рекапитулациите што 
се поднесуваат кои барањето за исплатување на 
надоместокот ќе се составуваат на обрасците што 
се отпечатени кон Наредбата за определување на 
поблиските услови и начинот на користење на 
средствата од сојузниот буџет за исплатување на 
надоместокот за извршените превози во 1967 го-
дина по повластиците во патничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67), освен обра-
зецот бр. 5, со тоа што во сите обрасци зборовите: 
„1967 година" да се заменат со зборовите: „1968 го-
дина". 

Железнички сообраќај 
4. За исплатување на надоместокот на желез-

ничките транспортни претпријатија Заедницата на 
Југословенските железници поднесува за сите прет-
пријатија заедничко барање, кон кое ги прилага 
збирните прегледи и рекапитул аци јата според об-
расците бр. 1 до 4 и 6. 

5. Збирните прегледи се составуваат според ка-
тегоријата на корисниците на повластицата и видот 
на повластицата, и тоа: 

1) за бесплатен превоз на пратеници на Сојуз-
ната скупштина — на образецот бр. 1 Збирен прег-
лед бр. 1, во кој се назначува категоријата на ко-
рисниците на повластица та, вкупниот број на ко-
рисниците на повластицата, проценетиот број на па-
тувањата за 1968 година, проценетиот просечен пре* 
возен пат, височината на редовната возна цена за 
едно патување на проценетиот просечен превезен 
пат и вкупниот износ на надоместокот за проце-
нетиот број на патувања (годишно и месечно), како 
и спогодбата за проценувањето; 

2) за бесплатен превоз на народните херои, но-
сителите на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, 
орденот Бел орел со мечеви и Златната медалја на 
(Збилиќ, носителите на „Партизанска споменица 
194Г', воените од војните и мирновремешгге воени ин-
валиди, нивните придружници и уживателите на 
семејна инвалиднина и придружниците на елени 
лица — на образецот бр. 2 Збирен преглед бр. 2, 
во кој се назначуваат категоријата на корисниците 
на повластената, вкупниот број на превезените ко-
рисници на бесплатен превоз и вкупниот број па 
превезените корисници на бесплатен превоз и 
вкупниот износ на редовната возна цена за извр-
шениот бесплатен превоз ,и се потврдува дека збир-
ниот преглед е составен врз основа на податоците 
од благајничките евиденции на железничките ста-
ници и на патничките агенции за издадените возни 
билети за повластен превоз; 

3) за поединечните превози по повластиците од 
75% од редовната цена на превозот за народните 
херои, носителите на „Партизанска споменица 1941", 
инвалидите (лични и семејни) и слепи лица — па 
образецот бр. 3 Збирен преглед бр. 3, во кој се на-
значуваат категоријата на корисниците на повла-
стената, вкупниот број на превезените корисници 
ка повластено возење, вкупниот износ за редовните 
возни цени, вкупниот наплатен износ по возните 
билети и вкупниот износ на надоместокот и се пот-
врдува дека збирниот преглед е составен врз основа 
на податоците од благајничките евиденции на же-
лезничките станици и на патничките агенции за 
издадените возни билети за повластен превоз; 

4) за бесплатниот превоз на ортопедски колички 
и други ортопедски помагала на воеии од војните 
и мирновремсни воени инвалиди и на посмртни ос-
татоци на лада што и припаѓаат иа таа категорија 
корисници на повластица — на образецот бр. 4 Зби-
рен преглед бр. 4, во кој се назначуваат предметот 

на превозот, вкупниот број на превезените пратки и 
вкупните износи на редовната возарина и се потвр-
дува дека збирниот преглед е составен врз основа 
на податоците од стапичните сметковни евиденции 
и превозни исправи. 

Врз основа на збирните прегледи од ставот 1 на 
оваа точка се составува Рекапитулација на збирните 
прегледи на образецот бр. 6. 

Поморски, речен и друмски сообраќај 

6. Сообраќајните работни организации на помор-
скиот, речниот и друмскиот сообраќај своите барања 
за исплатување на надоместокот ги поднесуваат не-
посредно. Кон барањето за исплатување на надо-
местокот сообраќајната работна организација е дол-
жна да приложи списоци на извршените повластени 
превози по видовите повластици, и тоа: список на 
извршените бесплатни превози на сите категории 
корисници на повластено возење, список на изврше-
ните превози на сите категории корисници на по-
властено возење со повластица од 75% од редов-
ната цена на превозот, список на извршените бес-
платни превози на ортопедски колички и други ор-
топедски помагала на воени од војните и мирно-
времени воени инвалиди и на посмртни остатоци 
на лица што и припаѓаат на таа категорија корис-
ници на превозот, како и рекапитулација на пода-
тоците од списоците. 

7. Списоците наведени во точката 6 на оваа на-
редба треба да ги содржат следните податоци: назив 
на сообраќајната работна организација, број на воз-
ната исправа на корисникот на повластицата, ре-
лација на извршениот превоз, износ наплатен на 
име возна цена, износ на редовната возна цена и 
износ што се бара на име надоместок. 

На крајот на секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на пов-
ластицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, 
вкупниот износ според редовната возна цена и 
вкупниот износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на списоците се составува Рекапи-
тулатдија на списоците на повластените превози на 
образецот бр. 7. 

Воздушен сообраќај 

8. Сообраќајните работни организации на воз-
душниот сообраќај своите барања за исплатување па 
надоместокот ги поднесуваат непосредно. Кон ба-
рањето за исплатување на надоместокот сообраќај-
ната работна организација на воздушниот сообра-
ќ а ј е должна да приложи списоци на извршените 
повластени превози по видовите повластици, и тоа: 
список за извршените бесплатни превози, список за 
извршените превози со повластица од 50% и река«* 
питулација на податоците од списоците. 

9. Списоците наведени во точката 8 на оваа на-
редба, треба да ги содржат следните податоци: на-
зив на сообраќајната работна организација, број на 
возната исправа на корисникот на повластицата, 
име и презиме на корисникот на повластицата, ре-
лацијата на патувањето, износ наплатен на име воз-
на цена, износ на редовната возна цена и износ што 
се бара на име надоместок. 

На крајот на секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на повла-
стицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, 
вкупниот износ според редовната возна цена и вкуп-
ниот износ што се бара на име надоместок. 

Врз основа на списоците се составува Рекапи-
тулација на списоците на повластените превози на 
образецот бр. 8. 

10. Слзгжбата на општественото книговодство ги 
прегледува барањата за исплатување на надоместо-
кот и пресметките, и кога ќе утврди дека пресмет-
ката е исправна а барањето за исплатување на на-
доместокот основано го одобрува износот на надо-
местокот во корист на жиро-сметката на подносите-* 
лот на барањето, на товар на сметката бр. 
608-630/1-1-1 — Жиро-сметка на буџетот (редови* 
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сметка) — позиција 73 (16-2-21) — за покривање на 
обврските за повластено возење во 1968 година. 

11. Службата на општественото книговодство во-
ди евиденција за извршените исплати на надомес-
токот — по гранките на сообраќајот. 

Службата на општественото книговодство го из-
вестува Сојузниот секретаријат за стопанство до 
30-иот ден во месецот за износите на извршените 
исплати на надоместокот во претходниот месец — 
по гранките ко сообраќајот, 

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

10 Бр. 3224/1 
15 март 1968 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривое Јелиќ, е. р. 

143. 
Врз основа па членот 37. 39 if 63 од Основниот 

закон за мерките за унапредување па сточарството 
и за здравствената заштита па добитокот »„Служ-
бен лист па СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), сојузниот се-
кретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
МЕРКИ НА ГРАНИЦАТА ЗАРАДИ ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 

1. Во Наредбата за преземање мерки на грани-
цата за здравствена заштита па добитокот („Служ-
бен лист на СФРЈ'4, бр. 26/67) во точката 1 во увод-
ната реченица зборот: „Италија," се брише. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 9-2880 
6 март 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
др Боривое ЈелиК, е. р. 

144. 
Врз основа на членот 4 став 2 од Законот за 

сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/67), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, директорот на Сојузниот геолошки за-
вод издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ГЕОЛОШКО-
- РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

1. Средствата за геолошко-рударски истражу-
вачки работи предвидени во сојузниот буџет за 1968 
година, раздел 29, позиција 151, распоредна група 
16-2, чиј носител е Сојузниот геолошки завод (во 
натамошниот текст: Заводот), се користат за наме-
ните од Програмата за употреба на средствата пред-
видени со сојузниот буџет за 1968 година за геолош-
ко-рударски истражувачки работи (во натамошниот 
текст: Програмата), која е составен дел од Одлуката 
за Програмата за употреба на средствата предвидени 
со сојузниот буџет за 1968 година за геолошко-ру-

дарски истражувачки работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/68). 

2. Во рамките па средствата распоредени со Пре-
грама та за одделни ВИДОВИ геолошко-рударски ис-
тражувања, Заводот ги утврдува подрачјата, објек-
тите и работите, како и височината на средствата 
потребни за тие истражувања. 

3. Заради извршување на Програмата Заводот 
склучува со организациите што се занимаваат со 
изведување геолошко-рударски истражувања (во 
натамошниот текст: изведувачите на работите) до-
говори за изведување на геолошко-рударски истра-
жувачки работи. 

4. Геодошко-рударските истражувачки работи од 
Програмата, чие изведување започнува во 1968 го-
дина, им се отстапуваат па изведувачите на рабо-
тите по пат на јавно наддавање и собирање пис-
мени понуди како и со непосредна спогодба. 

5. Геолошко-рударските истражувачки работи од 
Програмата се договараат врз основа на проекти и 
претсметка па изведувачите на работите прифатени 
од страна на Заводот и други учесници во финан-
сирањето па тие работи. 

6. Договорот од точката 5 на оваа наредба тре-
ба, покрај општите податоци, да содржи: вкупен 
износ па средствата потребни за извршување на 
геолошко-рударскитс истражувачки работи, со на-
значување на средствата предвидени со сојузниот 
буџет и средствата на учеството; спецификација на 
работите; рок во кој работите треба да се извршат; 
обврски на изведувачите на работите во поглед 
поднесувањето извештаи и елаборати, како и во 
поглед начинот на изведувањето на работите и на-
чинот [Ја трошењето на средствата; обврски на 
учесниците во финансирањето на работите во пог-
лед обезбедувањето на средствата на учеството. 

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 09-318/1 
13 март 1963 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот геолошки завод, 

инж, Павле Пејеви*, е, р. 

145. 
Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 

2 од Законот за Народната батина на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ ', бр. 12/65 и 47/66), гу-
вернерот на Народната банка на Југославија доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжителна-
та резерва на деловните банки ка ј Народната бан-
ка на Југославија („Службен лист па СФРЈ", бр. 
51/66. 48/67 и 5/68) во точката 1 процентот: „337*а 

се заменува со процентот: „31'А". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот па објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 3D 
18 март 1968 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљанић е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 70 од Законот за сојуз-

ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Се разрешава Анте Доманџиќ од должноста по-
мошник директор на Сојузната управа за царини, 
поради одење во пензија. 

Б. бр. 22 
в март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шниљак, е. р. 

Врз основа на членот 34 од Основниот закон 
за статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/66), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИ-
РЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИС-

ТИКА 

Се разрешава др Александар Станоевиќ од дол-
жноста заменик генерален директор на Сојузниот 
завод за статистика. 

Б. бр. 24 
в март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е, р. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

Се разрешава Љубомир Бабиќ од должноста по-
мошник сојузен секретар за стопанство. 

Б. бр. 25 
6 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 49 од Законот за југосло-
венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16,60 и 30/62), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИ-

ЗАЦИЈА 

1. Се разрешаваат од функцијата членови на 
Советот за стандардизација на Југословенскиот за-
вод за стандардизација: Ристо Дуковски, Душан 
Зоговиќ, Чедомир Јениќ, Воислав Јововиќ, Роберт 
Крамер и Божидар Стефановиќ. 

2. Се именуваат за членови на Советот за стан-
дардизација на Југословенскиот завод за стандар-
дизација: 

1) Драгиша Божиновски, дипломиран инжењер 
на Фабриката за робни цевки „11 октомври", Ку-
маново; 

2) Предраг Дудуковиќ, вонреден професор на 
Ел биротехничкиот факултет во Белград; 

3) Милица Јуван, научен соработник на Инсти-
тутот „Хасан Бркиќ" во Зеница; 

4) Жарко Лазарујка, технички полковник на 
Југословенската народна армија; 

5) Јован Милер, технички директор на Југосло-
венскиот градежен центар во Белград; 

6) Миливој Вирт, комерцијален директор на Де-
ловното здружение на шумско-стопанските органи-
зации — Загреб; 

7) Жарко Заврл, дипломиран инжењер во Заво-
дот за автоматизација — Љубљана. 

В. бр. 19 
6 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

Врз основа на членот 102 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КО-
МИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА ТРУДОТ (МОТ) 

1. Се разрешаваат од должноста досегашните 
членови на Југословенската национална комисија 
за меѓународната организација на трудот (МОТ). 

2. Се назначуваат во Југословенската национал-
на комисија за меѓународната организација на тру-
дот (MOT): за претседател: 

Густав Влахов, потпретседател на Сојузната 
скупштина; за членови: 

1) Стојанка Аралица, директор на Работничко-
то свеучилиште „Моша Пијаде", Загреб; 

2) Ристо Б а ј ал ски, генерален секретар на Сојуз-
ната стопанска комора; 

3) Александар Божовиќ, началник на упра-
вата во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти; 
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4) Душан Брезник, управник на Центарот за де-
мографски истражувања на Институтот за опште-
ствени науки, Белград; 

5) Раиф Диздаревић претседател на Комисијата 
за меѓународна соработка на Централниот совет на 
ССЈ; 

6) Јосип Франић советник на претседателот на 
Сојузниот совет за труд; 

7) Марко Перовиќ, самостоен советник во Со-
јузниот совет за труд; 

8) Антон Полајнер, претседател на Сојузниот со-
вет за труд; 

9) Јован Поповиќ, советник во Сојузната скуп-
штина; 

10) Драго Рафај , помошник директор на Заводот 
за меѓународна техничка соработка; 

11) Рафаел Табор, директор на Сојузното биро 
за работи на запослување; 

12) Јоже Вилфан, пратеник на Соборот на на-
родите на Сојузната скупштина* 

13) Бранко Вукајловић директор на Сојузниот 
завод за социјално осигурување, 

Б. бр. 23 
6 март 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичко Републике 
Србије" во бројот 25 од 15 јуни 1967 година објавува: 

Закон за финансирање на инвестиционите рабо-
ти за заштита од штетното дејствување на водите од 
реките Дунав и Сава; 

Закон за прогласување паркот Опленац за про-
сторен мемориален природен споменик; 

Одлука за давање согласност на одлуките на 
високошколските установи за бројот на редовните 
студенти кои можат да запишат прва година на сту-
дии во учебната 1967/68 година; 

Решение за разрешавање и назначување функ-
ционери во републичките органи на управата и во 
Републичкиот извршен совет; 

Решение за назначување советници во Репу-
бличкиот извршен совет; 

Решение за разрешавање и назначување функ-
ционери во републичките органи на управата; 

Решение за основање Комисија за решавање на 
материјалното обезбедување на учесниците од На-
родноослободителната војна и за именување на 
нејзините членови; 

Решение за потврдата ка одредбите за Републич-^ 
киот здравствен центар на Статутот на Заводот за 
здравствена заштита на СРС; 

Решение за потврда на Статутот на Заводот за 
геодетски и фотограметриски работи; 

Правилник за стручната подготовка и другите ус-
лови што мора да ги исполнува ветеринарниот и 
сточарскиот инспектор; 

Одлука за мерилата и начинот за определување 
на основите за осигурување на кои осигуреници-
те занаетчии се осигуруваат во здравственото оси-
гурување; 

Одлука за измена на Одлуката за депонирање 
на расположивите средства на фондовите и ре-
зервите на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците при Стопанската бан-
ка на СРС; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за задолжителното здравствено реосигурување; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за издвојување средства за сигурносна и валори-
зациона резерва на фондот на инвалидското и пен-
зиското осигурување; 

Одлука за валоризационите коефициенти за 
пресметување на личните доходи од поранешните 
години што влегуваат во пензиски основ на ни-
вото на личните доходи од 1966 година; 

Извештај за резултатот за избор на пратеници 
во Републичкиот собор на Скупштината на СРС во 
Изборната единица број 19 — Лозница во која е пов-
торена целата изборна постапка; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за пратеници на Стопанскиот собор на Скуп-
штината на СРС во Изборната единица број 64 — 
Рума; 

Исправка на Одлуката за верификација на ман-
датот на пратениците на Организционо-политички-
от собор на Скупиш шата на СРС; 

Исправка на Законот за работата и правата на 
републичките пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата. 

Во бројот 26 од 17 јуни 1967 година објавува: 
Одлука за формирање одбори на Социјално-

здравствениот собор на Скупштината на СР Србија; 
Одлука за избор на претседатели и членови на 

определени одбори на Социјално-здравствениот со-
бор на Скупштината на СР Србија; 

Одлука за формирање определени одбори на 
Просветно-културниот собор на Скупштината на СР 
Србија; 

Одлука за избор на претседатели и членови на 
определени одбори на Просветно-хултурниот собор 
на Скупштината на СР Србија; 

Одлука за користењето на средствата што се 
остварени со продажба на Билтенот на судската 
пракса во 1967 година што го издава Врховниот суд 
на Србија; 

Договор за спроведување на социјалното осигу-
рување на артистите; 

Договор за спроведување на здравственото оси-
гурување на самостојните угостители; 

Дополнение на Соопштението од Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство за за-
пишувањето во регистарот на производителите на 
семе. 

Во бројот 27 од 24 јуни 1967 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

здравственото осигурување на земјоделците; 
Закон за штедно-кредитните служби на земјо-

делските организации; 
Закон за измена на Законот за осигурувањето 

и користењето на средствата за изградба на хидро-
системот Дунав-Тиса-Дунав; 

Закон за условите под кои граѓаните можат со 
лична работа со свои земјоделски орудија да им 
вршат услуги на други лица; 

Одлука за овластување на банките за користење 
на орочените средства на задолжителниот дел од 
резервните фондови на стопанските организации; 
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Одлука за потврда на статутот на Републичкиот 
фонд за заштита на добитокот од заразните болести 
кај добитокот; 

Одлука за изборот на претседател и членови на 
Комисијата за изработка на Предлог — деловникот 
на Републичкиот собор; 

Одлука за разрешавање и именување репуб-
лички секретари и заменици републички секретари 
односно заменик директор на Републичкиот завод 
за општествено планирање; 

Одлука за потврда на статутите на факулте-
тите и вишите школи; 

Одлука за разрешавање од должноста судија 
на Врховниот суд на Србија; 

Одлука за разрешавање и именување членови 
на Републичкиот совет за народна одбрана на СР 
Србија; 

Одлука за одобрување програмата за работа на 
Републичкиот фонд за водите за 1967 година; 

Одлука за разрешавање од должноста еден су-
дија на Окружниот суд во Заечар и за избор на 
судии-поротници на Окружниот суд во Шабац; 

Одлука за повторниот избор и за изборот на 
судии на Вишиот стопански суд во Белград; 

Одлука за повторниот избор и изборот на судии 
на Врховниот суд на Србија; 

Одлука на Уставниот суд на Србија за поништу-
вање на Заклучокот на Советот за урбанизам и ко-
мунално-станбени работи на Собранието на општи-
ната Младеновац во делот кој се однесува на ста-
новувањето на обврските на грађаните за плаќање 
соодветни износи за приклучување на зградите кон 
комуналната мрежа; 

Исправка на Правилникот за водење евиден-
ција за податоците од интерес за Републиката во 
основното училиште. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 12 од 10 мај 1967 година објавува: 

Закон за материјалното обезбедување на учесни-
ците на Народноослободителната војна; 

Закон за внатрешните работи; 
Закон за определување органите и организаци-

ите за вршење работите на заштитата од јонизира-
чки зрачења; 

Закон за надоместоците на личните доходи на 
републичките пратеници и функционери; 

Закон за работата и правата на пратениците на 
Собранието на СР ЦГ и на функционерите на кои 
им престанала функцијата; 

Одлука за распоредот на девизите утврдени за 
потребите на Социјалистичка Република Црна Гора 
за 1967 година; 

Одлука за одобрување програмата на работите 
на Републичкиот фонд за патишта за 1967 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката на 
Општинското собрание Плав за распишување заем 
со јавно запишување; 

Одлука за потврда на Статутот на Трговско-
угостителскиот школски центар во Титоград; 

Одлука за потврда на Статутот на Градежната 
техничка школа „Инж. Марко Радевиќ" во Тито-
град; 

Одлука за потврда на Статутот на Заводот за 
заштита на културните споменици на СР ЦГ на 
Цетиње; 

Одлука за одобрување Програмата за работа 
на Републичкиот фонд за унапредување не култур-
ните и уметничките дејности за 1967 година; 

Одлука за давање согласност на финансискиот 
план на Републичкиот фонд за унапредување на 
културните и уметничките дејности за 1967 година; 

Одлука за потврда на Статутот на Републич-
киот фонд за финансирање на научните дејности; 

Одлука за одобрување на завршната сметка 
на Републичкиот фонд за финансирање на научни-
те дејности за 1966 година; 

Одлука за потврда на Статутот на Републичкиот 
совет за координација на научните дејности; 

Одлука за давање гаранција на СР ЦГ на Ком-
бинатот на алуминиум — на претпријатието за ос-
новање Титоград по кредитот од 150,000.000 динари 
одобрен од Инвестиционата банка на Титоград за из-
градба на претпријатија; 

Одлука за потврда на Стаутот на установата „Му 
зеји Цетиње"; 

Препорака за унапредувањето и развојот на 
здравствената служба и здравствената заштита во 
СР ЦГ; 

Решение за распишување гласање за отповикот 
на Томиќ др Томислав. 
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