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190. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРЗУ-
ВАЊЕ НА ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА ПРЕД РЕ-

ДОВНИТЕ СУДОВИ 
Врз основа) на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта!, се прогласува 
Законот за забрзување на процесната постапка 
пред редовните судови, што го усвои Сојузната на-
родна скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 23 април 1955 година. 

ПР бр , 10 
25 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката., 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

ПРЕД РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 
Надлежност па суданката поединец 

Член -1 
Се установува надлежност на судијата поеди-

нец на околискиот суд за споровите во имотноправ-
ните барања ако вредноста на спорниот предмет не 
хтреминуаа 50.000 динари, како и за споровите по-
ради смеќавање на поседот. 

'Судијата поединец на околискиот суд ги ре^ 
шава и сите вонпроцесни и извршни предмети од 
надлежноста на околискиот суд. 

Приготвување на главната расправа 
Член 2 

Кога за судење во прв степен е надлежен совет 
на околискиот или окружниот суд, претседателот 
на Цветот пред ,да ја закаже главната расправа ќе 
ги изврши потребните приготвувања како би мо-
жела главната расправа да се заврши на едно сро-
чтВте. 

Приготвувањата ги опфаќаат претходното испи.-
тување на тужбата, доставувањето на тужбата за 
одговор на тужениот и одржувањето на приготви-
телното срочиште. 

Судијата поединец на околискиот суд ги има 
сите овластувања на претседателот на советот, 
освен овластувањата за закажување на приготви" 
темното срочиште. 

Чл,ен 3 
При претходното испитување на тужбата прет-

седателот на советот е овластен: неразбирливата и 
непотполната тужба да му ја враќа на тужителот 
заради исправање и дополнување; да ја отфрла 
тужбата во која е поставено барање чиешто ра^ 
справање не спаѓа во судска надлежност; да ја 
испитува надлежноста на судот и да донесува ре-
шенија за ненадлежност и по правосилноста на 
вшие решенија да ја доставува тужбата на надле-

жниот суд; да наредува отстранување на недоста-
тоците ̂ што се однесуваат за способноста на тужи-
телот и на тужениот да бидат странки во процесот, 
за застапништвото на деловно неспособната стран-
ка. за овластувањето на застапникот ,^а го започне 
процесот кога за започнувањето е потребно оддел-
но овластување. 

Ако тужителот кому што е вратена тужбата 
заради исправање или дополнување не постапи по 
барањето на судот, или ако не бидат отстранети: ј 
недостатоците што се однесуваат за способноста на ј 
тужителот или на тужениот да бидат странки во , 
процесот, за застапништвото на деловно неспособ-
ната странка или за овластувањето на застапникот , 
да го започне процесот, кога е потребно такво овла-
стување, претседателот на советот ќе ја отфрли% 
тужбата. 

Донесувањето на решенијата по прашањата од 
претходниот став претседателот на советот може да 
го одложи до примањето на одговорот на тужбата' 
или до сослушувањето на странките на приготвп-
телното срочипгге. 

Член 4 
Откога ќе ја испита тужбата, претседателот на 

советот ќе закаже ириготвително срочиште, а може 
веднаш да определи срочиште за главната распра-
ва, ако со оглед на наводите во тужбата и со оглед 
на природата на спорот смета дека не треба да се 
одржи приготвително срочиште. 

Пред да го з акаже приготвителното срочиште 
претседателот на советот може да побара од тужениот 
да поднесе одговор на тужбата, ако поради сложеа 
носта на -спорот или поради поголемиот број на ба-
рања поставени во тужбата би било целесообразно 
тужениот да се изјасни писмено за наводите во 
тужбата. Одговор на тужбата се поднесува во сро-
кот што ќе го определи претседателот на советот, 
но срокот не може да биде подолг од 15 дена од 
денот на доставувањето на тужбата. 

Ако тужениот поднесе одговор на тужбата, прет-
седателот на советот ќе оцени дали со оглед на 
предлозите и наводите на странките е потребно да 
се закаже приготвително срочиште или може вед-
наш да се закаже главна расправа. 

Ако тужениот во определениот срок не поднесе 
одговор на тужбата, претседателот на советот ќе 
закаже приготвително срочиште. 

Тужениот може да одговори писмено на тужбата -
иако судот не му го наложил тоа. 

Член 5 
На приготвителното срочиште претходно се ра -

справаат прашањата што се однесуваат за пречките 
за натамошниот тек на постапката, било што прет-
седателот на советот го одложил решавањето на 
овие прашања, било што се тие започнати на при-
готвителното срочиште. 

На ова срочиште особено ќе се расправува далр 
решавањето по тужбеното барање спаѓа во судска 
надлежност и дали се југословенските судови над-
лежни за решавање; дали судот пред којшто е за -
почнат процесот е предметно и месно надлежен; 
дали по истото барање веќе тече процес или пред-
метот е правосилно пресуден; дали тужителот и ту-
жениот имаат способност да бидат странки во по-
стапката, дали деловно неспособната странка има 
законски застапник, дали застапникот има одделно 

\ 
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овластување за водење на процесот кога е такво 
овластување потребно и дали се полномоштијата 
редни; дали постои правен интерес на тужителот за 
подигање на тужба за утврдување. 

Член 6 
Во текот на приготвувањето на главната распра-

ва претседателот на советот решава за стапувањето 
на претходникот во процесот и за споредното ме-
шање во процесот, за осигурувањето на доказите, 
за преправањето на тужбата, за прекинот и миру-

вањето на постапката, за соединувањето на проце-
сите, за 'определувањето на судските срокови и за 

нивното продолжување, за определувањето на сро-
чишта и за нивното одлагање, за положување на 
аванс од страна на странката на име трошок д за 
извршување одделни дејствија во постапката, за 
враќањето во поранешна состојба поради пропу-
штање на срок или с рочиште, за поставувањето на 
судски писмена, за времените мерки за Осигурува-
ње, за редноста на по лномошти јата, за поставањето 
на времен застапник на деловно неспособната стран-
к а чиешто живеалиште е непознато, за ослободу-
вањето на странката од плаќањето на трошоците за 
постапката како и за сите прашања што се одне-
суваат за управувањето со постапката. 

Решение за овие прашања претседателот на со-
ветот донесува врз основа на наводите во тужбата 
или во одговорот на тужбата, или по сослушувањето 
на странките на приготвителното срочиште. 

0 Член 7 
По сите прашања за кои решава претседателот -

на советот можат на приготвителното срочиште да 
се изведат докази, ако е тоа потребно. 

Член 8 
Ако тужениот на приготвителното срочиште го 

признае целосно или деломично тужбеното барање, 
претседателот ,на советот ќе донесе по предлог од ту-
жителот пресуда со која се усвојува тужбеното ба-
рање (пресуда врз основа на признание). 

Претседателот на советот нема да ја донесе оваа 
пресуда ако треба да'се применат прописи што мо-
раат да се применат без оглед на спогодбата на 
странките. 

Во случај на сомнение да ли постој,ат вакви 
околности претседателот на советот ќе го одложи 

^донесувањето на оваа 'пресуда до определениот срок 
и ќе прибере потребни обавести од странките или 
државните органи. 

Член 9 
Кога ќе најде дека не постојат пречки за ната-

мошно водење на постапката, претседателот на со-
ветот, откога ќе ги сослуша странките за тужбеното 
барање и за другите предлози, ќе реши кои сведоци 
односно вешти лица ќе се поканат на главната ра-
справа и кои други докази ќе се прибават.' 

За тоа кои од овие докази ќе се изведат решава 
советот на главната расправа. 

Ако претседателот на советот не ги усвои пред-
лозите од странките да се поканат некои сведоци, 
странките можат да ги ШЕгорат своите предлози на 
главната расправа. 

Кога ќе определи определени сведоци да се по-
канат на главната расправа), претседателот н,а со-
ветот ќе им нареди на странките да положат опре-
делен износ на име трошоци за сведоците или ќе 
земе изјава од странките дека тие самите ќе ги 
приведат сведоците на судот. 

Ако претседателот на советот смета дека некои 
спорни факти е потребно да се утврдат со вешти 
лица, а ниедна од странките не се противи да се 
изврши вештачењето, претседателот на советот ќе 
ги именува вештите лица, ќе реши за барањата за 
изземање на вештите лица и ќе ја покани едната 
или двете странки да положат потребен износ за 
трошоците на вештите лица. 

Претседателот на советот ќе ги извести имену-
ван,ите вешти лица за предметот што треба да се 
разгледа и ќе ги повика до главната расправа да 
го приготват својот наод и мислење писмено или 
усно. 

Ако е потребш, претседателот на советот може, 
во согласност со странките, да изврши увид вон 
судот. Во поглед на поканувањето на вештите лица 
на увидот ќе се применат одредбите од ст. 5 на овој 
член. 

Член 10 
Приготвителното срочиште може да се одложи 

од (истите причини поради кои може да се одложи: 
секое друго срочиште. 

Ако на приготвите л ното срочиште не дојде ту-
жителот, или ако не дојде тужениот а не се испол-
нети услови за изрежување на пресуда поради 
изостанок, претседателот на советот ќе земе изјава 
од присутната странка за наводите на тужбата и 
за другите приговори. Со оглед на природата и- ва-
жноста на изнесените приговори и наводи претсе-
дателот на советот ќе реши дали е потребно да се 
одложи приготвителното срочиште. 

Ако двете странки не дојдат на приготвите л -
ното. срочиште настанува мирување на постапката; 

Член 11 
На приготвителното срочиште пр,етседателот на 

советот, по правило, им го.соопштува на присут-
ните странки денот и часот (кога ќе се, одржи: 
главната расправа. Ова соопштување важи како 
покана за главната расправа. 

Пресуда поради изостанок 
Член 12 

Кога тужениот не дојде на приготвително но 
срочиште до неговото заклучување или ако дојде 
на срочиштето но не сака да се впушти во распра-
вување или се оддалечи од срочиштето а не го 
оспори тужбеното барање, претседателот на сове-
тот ќе донесе пресуда со која се усвојува тужбе-
ното барање (пресуда поради изостанок) ако се 
исполнети следниве услови. 

1) ако постои доказ дека тужениот бил редно 
поканет; 

2) ако тужи,телот предложи да се донесе пре-
суда поради изостанок; 

3) ако не постојат причини за отфрлување на 
тужбата; 

4) ако тужениот не го оспорил тужбеното ба-
рање; 

5) ако основаноста на тужбеното барање про-
излегува од фактите цитирани во тужбата; 

6) ако фактите врз кои се заснива тужбеното 
барање не се во спротивност со доказите што ги 
поднесол самиот тужител или со фактите што се 
општопознати; 

7) ако не постојат општопознати околности од 
кои произлегува дека тужениот го спречиле оправ-
дани причини да дојде на приготвителното сро-
чиште. 

Претседателот на советот нема да донесе пре-
суда поради изостанок и кога се исполнети условите 
од претходниот став ако треба да примени прописи 
кои мораат да се применат без оглед на спогодбата 
на странките. 

Во случајот од претходниот став, претседателот 
на советот ќе го одложи донесувањето на пресудата 
поради! изостанок ако е потребно претходно да при-
бави известување од странките или од државните 
органи заради оценка дали може да се донесе таква 
пресуда. 

Донесувањето на пресуда поради изостанок мо-
ж е да се одложи и во случајот ако нема докази 
дека тужениот е редно поканет, а несомнено е дека 
покана за приготвителното срочиште му е упатена. 
Во тој случај претседателот на советот ќе определи 
срок, кој не може да биде подолг од триесет дена 
за доставување во земјава односно подолг од три 
месеци за доставување во странство, за да се извиди: 
дали тужениот е редно поканет, и ако во тој срок 
се утврди дека тужениот е редно поканет претсе-
дателот на советот ќе донесе пресуда поради изо-
станок, а во спротивно ќе закаже ново притотви-
телно с р о ч и ш т 
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Против решението на судот со кое се одбива 
предлогот на тужителот за да се донесе пресуда 
поради изостанок, не е позволена одделна жалба. 

Кога приготвителното срочиште не било зака-
жано (чл. 4 ст. 1) или кога) за судењето е надле-
жен судија поединец, последиците на изостанокот 
настапуваат ако тужениот не дојде на! првото ерен 
чиште определено за главната расправа. 

Член 13 
Против пресудата поради изостанок тужениот 

може да изјави жалба, а може да подаде молба за 
враќање во поранешна состојба поради; оправдани 
причини што го спречиле да дојде на срочиштето 
на кое е донесена пресуда поради изостанок. 

Издавање платен налог 
Член 14 

Кога тужбеното барање се однесува до стасан 
лото побарување во пари, а тоа побарување се до-
кажува со веродостојна исправа што, е приложена 
кон тужбата, судот ќе му наложи на тужениот да го 
исполни тужбеното барање (платен налог). 

Како веродостојни исправи во смисла на овој 
закон ќе се сметаат особено: 

1) јавните исправи; 
2) приватните исправи на кои потписот на об-

врзникот го заверил органот надлежен за заверка; 
3) мениците или чековите со протест и со по-

вратни сметки ако се тие потребни за засновување 
на барањето; 

4) изводите од заверените деловни книги; 
5) исправите кои според одделните прописи 

имаат з-начење на јавни исправи. 
Решението за издавање платен налог го доне-

сува претседателот на советот без да се одржи сро-
чиште. 

Платен налог може да се издаде иако тужите-
лот во тужбата не предложил да се издаде платен 
налог. 

Член 15 
Кога тужбеното барање се однесува до стасано 

побарување во пари кое не го преминува износот 
од 10.000 динари, судот по предлог од тужителот 
ќе издаде платен налог против тужениот и кога 
кон тужб,ата не се приложени веродостојните ис-
прави, ако во тужбата е изнесена основата и виси-
ната на долгуваните) и ако се означени доказите 
врз основа, на кои може да се утврди вистинитоста 
на тужбените наводи. 

Платниот налог од претходниот став може да се 
издаде само против главниот должник. 

Член 16 ! 
Платниот налог се издава во форма на одделно 

решение кое се доставува на странките. 
Во решението мора да биде означено дека плат-

ниот налог ќе остане во сила, ако тужениот во опре-
делениот срок не поднесе приговори. Решението 
содржи и поука за тужениот дека може против 
платниот налог да подаде приговори во определен 
срок. 

На тужениот со ова решение му се доставува 
и примерок од тужбата со прилозите. 

Кога судот го одбие предлогот за издавање пла-
тен налог ќе ја продолжи редовната постапка по 
тужбата. 

Против решението со кое се од,бива предлогот 
за издавање платен налог не е позволена жалба. 

Член 17 
Платниот налог тужениот може да го побива 

само со приговор. 
Приговорите се поднесуваат во срок од петна-

есет дена, а во меничните и чековните спорови во 
срок од три дена по доставувањето на платниот 
налог. 

Ако приговорите се навремено поднесени, прет-
седателот на советот ќе оцени дали е потребно да 
се закаже приготвително срочиште или може вед-
наш да се определи срочиште за главната распра-

ва, после што ќе се реим дали платниот налог 
останува во сила или се укинува. На овие срочи-
шта ќе се расправува како за приговорите што се 
изјавени во срокот од ст. 2 на овој член така и за 
новите приговори изнесени на тие срочишта. 

Преодни и завршни одредби 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
процесите што се во тек, а за кои според овој за-
кон е надлежен судија поединец на околискиот 
суд, ќе му се предадат на тој судија. 

Ако постапката се продолжува пред судијата 
поединец кој во истиот предмет порано бил прет-
седател на советот, доказите по правило нема пов-
торно да се изведуваат. 

Член 19 
Приготвително срочиште нема да се закажува: 

ако е веќе определено орочените за главната ра-
справа. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

191. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 
НА НАСЛЕДСТВА И ЗА ДАНОКОТ НА 

ПОДАРОЦИ 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогла-
сува Законот за данокот на наследства и за дано-
кот на подароци, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 
април 1955 година и на седницата на Соборот на 
производителите од 23 април 1955 година. 

ПР бр. 11 
25 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. о. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА НАСЛЕДСТВА И ЗА ДАНОКОТ 

НА ПОДАРОЦИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Данок на наследства и данок на подароци пла-

ќаат, во случаите предвидени со овој закон, ф и -
зички и приватни правни лица кога се здобиваат 
со имот врз основа на наследство или подароци? 

Одредбите од овој закон што се однесуваат за 
приватно-правните лица се применуваат и за стран-
ските држави и на странските јави о-правни лица. 

Член 2 
Данок на наследства се плаќа и на имот здо-

биен со легат, во случаите во кои данок на на-
следства се плаќа за таков имот здобиен врз осно-
ва на наследство. 

Член 3 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат и 

кога предокот при животот го раздели својот имот 
меѓу своите потомци и другите лица кои во тој мо-
мент би биле негови наследници. Во тој случај 
приматели^ на имотот плаќаат данок на подароци 
според одредбите од овој закон. 

При делбата на имот меѓу лица кои се сосоп-
ственици на имотот што се дели се плаќа данок на 
подароци на оној дел од имотот што ќе го примат 
одделните сосопственици повеќе отколку што им 
припаѓа според нивното ^сопственичко право. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, '4 мај 1955 Страна 292 - Број 19 

Член 4 
Одредбите од овој закон што се однесуваат за 

југословенските државјани се однесуваат и за југо-
словенските приватни правни лица, ако со овој за-
кон и со други прописи не е определено поинаку. 

II. Даночен обврзник и предмет на данокот 
Член 5 

Државјанин на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија плаќа данок на наследства и данок 
на подароци ако наследи или прими на подарок 
на територијата на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија: 

1. повеќе од два поголеми стана или повеќе од 
три помали ста,на во зградата што е вклучена во 
станбена заедница; 

2. повеќе згради што не се вклучени во стан-
бена заедн,ица или повеќе делови од такви згради, 
ако во сите тие згради наследил или примил на 
подарок вкупно повеќе од два поголеми стана или 
повеќе од три помали стана; 

3. повеќе од една просторија за деловни цели 
со помошни простории во деловна или во станбена 
зграда. 

Место два поголеми или три помали стана или 
една деловна просторија со помошни простории на 
кои според претходниот став не се плаќа данок на 
наследства и данок на подароци, Сојузниот извршен 
совет може да ја пропише и големината на ко-
рисната поврвнина на душемето на станбените и 
деловните простории до која нема да се плаќаат 
тие даноци. Во тој случај определената големина 
на корисната поврвнина' на душемето на станбените 
и деловните простории со помошните простории ќе 
се смета според одредбите од овој закон како два 
поголеми или три помали стана или егна деловна 
просторија со помошни простории. 

Член 6 
Ако државјанин на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија наследи од еден или од пове-
ќе оставители или прими на подарок од еден или 
од повеќе дарители предмети што се поброени во 
членот 5 од овој закон, плаќа данок на наследства 
или данок на подароци на сите оние предмети од 
тој член што надминуваат два поголеми стана или 
три помали стана или една деловна просторија со 
помошни простории. 

Ако државјанин на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и пред примањето на наслед-
ството или подароците имал зграда или делови од 
зграда, плаќа данок на наследства или данок на 
подароци на оние наследени или на подарок при-
мени згради или делови од згради кои со дотога-
шната негова зграда односно деловите од згра-
дата надминуваат два поголеми стана или три 
помали стана или една деловна просторија со по-
мошни простории. 

Член 7 
Земјиштето под зградата и дворот до петсто-

тини квадратни метра се смета, во смисла на 
одредбите од овој закон, како составен дел од згра-
дата!. 

Член 8 
Освен во случаите од чл. 5 до 7 од овој закон, 

државјанинот на Федеративна Народна Република 
Југославија не плаќа данок на наследства ниту да-
нок на подароци на другиот неподвижен имот, како 
ниту на подвижниот имот. 

Член 9 
Странски државјанин и странско правно лице 

плаќа данок на наследства и данок на подароци на 
сиот неподвижен ш подвижен имот со кој се здо-
било врз основа на наследство или подароци на те-
риторијата на Федеративна Народна Република Ју-
гославија, ако државјаните на Федеративна Народ-
на Република Југославија и југословенските правни 
лица плаќаат сличен данок или такса на имотот со 
кој се здобиле врз основа на наследство или пода-
роци во државата на тој странски државјанин од-
носно странско правно лице. Во овој случај стран-

ските државјани и странските правни лица не се 
ослободуваат од плаќањето на данок на наследства 
и на данок на подароци ниту на два поголеми! или 
три помали стана или на една деловна просторија 
со помошни простории. 

Член 10 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да донесе прописи за ослободување на странските 
државјани од југословенско потекло и нивните не-
посредни наследници од плаќањето на данок на 
наследства и на данок на подароци на имотот што 
е здобиен на територијата на Федеративна Народна 
Република Југославија ако тој имот е здобиен со 
средства што се внесени од странство или ако е во 
прашање имот што го имал оставителот односно 
дарителот додека бил југословенски државјанин. 

Член И 
Државјаните на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија како и странски државјани што 
се постојано настанете на територијата на Федера-
тивна Народна Република Југославија, југословен-
ските приватни правни лица, странските и меѓуна-
родните правни лица што се наоѓаат на територи-
јата на Федеративна Народна Република Југосла-
вија плаќаат данок на наследства и данок на по-
дароци на сиот имот со кој се здобиле во странство 
врз основа па наследство или подароци, ако сли-
чен данок или такса не се плаќа во странската 
држава во која се здобиле со тој имот и ако го вне-
сат во Федеративна Народна Република Југосла-
вија тој имот или неговата вредност. 

Даночните норми, начинот на утврдување на 
даночните основи, на облогот и на наплатата на 
данокот и ослободувањето од данокот според прет-
ходниот став ги определува Сојузниот извршен со-
вет со одделни прописи. До донесувањето ма тие 
прописи нема да се наплатува данокот според прет-
ходниот став. 

Член 12 
Ако се откаже наследник од наследството а 

не го означи лицето во чија корист се откажува, 
данокот на наследства го плаќа лицето на кое му; 
припаднало наследството, и тоа според нормата! 
што му одговара на степенот на роднинството меѓу 
него и оставителот. 

Ако наследникот го отстапи наследството во ко-
рист на определено лице кое поради откажувањето 
на наследникот би дошло до наследството и да не 
го отстапил наследникот наследството во негова ко-
рист, данокот на наследство го плаќа тоа лице. 

Ако наследникот го отстапи наследството во 
корист на определено лице кое не би дошло до 
наследство да не го отстапил наследникот на-
следството во негова корист, наследникот што го 
отстапил наследството плаќа данок на наследства, 
а лицето во чија корист го отстапил наследството 
плаќа данок на подароци. 

Член 13 
Данок на наследства и данок на подароци не 

се плаќаат: 
1. ако даночниот обврзник наследениот или на 

подарок примениот предмет од чл. 5 до 7 на овој 
закон при животот му го подари на лице кое во 
времето на подарувањето би било негов најблизок: 
наследник или еден од најблиските наследници. Во 
тој случај најблискиот наследник што го примил 
подарокот ќе плати данок на наследства ако го оту-
ѓи подарениот му предмет, освен ако при животот 
му го подари на својот најблизок наследник или 
на еден од најблиските наследници; 

2. ако даночниот обврзник пред уплатата на 
данокот се откаже од наследството во корист на 
политичко-територијална единица, нејзина устано-
е в а , стопанска, задружна или општествена орга,-
низација или здружение или ако примениот пода-
рок и' го подари на некоја од тие единици, установи 
или организации. Даноко-т што е платен пред отка-
жувањето од наследството или пред подарувањето 
на подарокот не се враќа, 
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Член 14 
Данок на наследства и данок на подароци не се 

плаќаат: 
1. ако вредноста на имотот што ќе го наследи 

во текот на една календарска година еден наслед-
ник од еден оставител, или што ќе го прими еден 
примател на подарок од еден дарител, а за кој на-
стапила обврска за плаќање на данок според одред-
бите од" овој закон, не ја надминува вредноста од 
60.000 динари; 

2. на плодоползувањето; 
3. на штедните влогови и на интересите по тие 

влогови; на осигурувањата на. животот за случај на 
смрт или доживување, и на осигурените ренти; на 
правата врз основа на патенти и слични права; на 
авторските права; на фамилијарните пензии и на 
сличните примања; 

4. на подароците што им се даваат на стран-
ските држави или на странските организации за 
хумани или социјални цели; 

на подароците што им ги дава Федеративна 
Народна Република Југославија на странските др-
зка!ви за потребите на нивните претставништва; 

6. на подароците што им се даваат на органи-
зациите или на специјализираните агенции на Ор-
ганизацијата на Обединетите нации; 

7. на надоместокот за имот што е експроприран 
според Основниот закон за експропријацијата и на 
надоместокот за имот кој според други прописи е 
одземен од сопственикот. 

Ослободувањето на странските државјани и на 
странските држави и организации од плаќањето на 
данок на наследства и на данок на подароци според 
тон. 1 до 4 од претходниот став се условува со 
взаемна постапка на странската држава спрема др-
жавјаните на Федеративна Народна Република Ју -
гославија односно спрема Федеративна Народна 
Република Југославија и југословенските органи-
зации. 

Сојузниот Државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет може да ослободи приват-
но правно лице од данок на наследства и од данок 
на подароци ако тоа приватно правно лице наслед-
ството или подарокот го предопредели за хумани 
или други општополезни цели. 

III. Настапување на даночната обврска 
Член 15 

Даночна обврска за данок на наследства на-
с.тапува во моментот кога на наследникот му е пре-
дадено судското -решение за врачување на наслед-
ството, а даночна, обврска за данок на подароци 
настапува во моментот кога примателот на подарок 
го примил подарокот. 

Даночна обврска преминува во обврска за пла-
ќање на данок на наследства и данок на подароци: 

1. ако наследникот или примате сфг на подарок 
го отуѓи наследениот односно на подарок приме-
ниот предмет од чл. 5 до 7 на овој закон, обврската 
за плаќање на данок на наследства или на данок 
на подароци настапува во моментот на отуѓувањето 
на тој предмет. Ако наследникот или примателот 
на подарок отуѓи само дел од наследени-от или на 
подарок примениот предмет од ч л - 5 Д0 7 н а ОВОЈ 
закон, обврската за плаќање на данок на наследства 
или на данок на подароци настапува во моментот на 
отуѓувањето, и тоа само во поглед на отуѓениот дел; 

2. ако даночниот обврзник и пред примањето 
на наследството или подароците имал во посед 
зграда или дел од зграда, и ако зградата (делот од 
зградата) што ја имал порано ја отуѓи пред да ја 
отуѓи: наследената или! на подарок примената згра-
да (делот в,од зграда), обврската за плаќање на да-
нок на. наследства или на данок на подароци наста-
пува во моментот на отуѓувањето на зградата (делот 
од зградата) што ја имал порано; 

3. ако наследството или подарокот што се со-
стои од предметите од чл 5 до 7 на овој закон е 
оптоварен; со правото на плодоползување, а наслед-
никот Ши примателот на подарок го отуѓи наслед-

ството или подарокот пред да престане плодопол-
зувањето, обврската за плаќање на данокот на на-
следства или на данокот на подароци настапува во 
моментот на отуѓувањето на имотот оптоварен со 
плодоползување, ако порано не настапила во смисла 
на претходните точки од овој член. 

Ако наследникот или примателот на подарок 
умре пред да престане правото на плодоползување, 
'неговите наследници плаќаат данок на наследства 
кога за нив ќе настапи обврската за плаќање на 
данок во смисла на претходните одредби и тоа спо-
ред нормата што му одговара на степенот на род-
нинството меѓу нив и нивниот оставите л; 

4. ак?о наследството ИЈРИ . подарокот. на други 
предмети, освен предметите од чл. 5 до 7 на овој 
закон, е оптоварен со правото на плодоползување, 
обврската за плаќање на данок од страна на наслед-
никот или примателот на подарок настапува со 
денот на престанокот на плодоползувањето. 

Ако наследникот или примателот на подарок 
отуѓи такво наследство или подарок пред да пре-
стане плодоползувањето, обврската за , плаќање на 
данок на наследства или на данок на подароци на-
ставува во моментот на отуѓувањето на имотот 
оптоварен со плодоползување. 

Ако наследникот или примателот на подарок 
ќе умре пред да престане плодоползувањето, не-
говите наследници плаќаат данок на наследства 
откога ќе престане пл одоползувањето односно во 
моментот на отуѓувањето, и тоа според нормата што 
Одговара на степенот на роднинството меѓу нив тг 
нивниот оставите л; 

5. во сите други случаи обврската за плаќање 
на данок на наследства и на данок на подароци на-
стапува во моментот на настапувањето на даноч-
ната обврска: кога на наследникот му е предадено 
судското решение за врачување на наследството, , 
односно кога примателот на подарок го примил по-
дарокот. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат за 
времето на. настапувањето на обврската за пла-
ќање на данок на наследства и данок на подароци 
од страна на државјанин на Федеративна Народна 
Република Југославија и на југословенски приват-
ни правни лица на предметите од чл. 5 до 7 на овој' 
закон важат и за странските државјани и за стран-
ските правни лица без оглед дали постои взаемност 
меѓу Федеративна Народна Република Југославија ^ 
и странската држава. 

IV. Даночна основа 
Член 16 

Данокот на наследства и данокот на подароци 
се плаќаат спрема чистата вредност на наследениот 
или на подарок примениот имот во моментот на 
настапувањето на обврската за плаќање на данокот 
и спрема степенот на роднинството меѓу остави-
телот и наследникот односно меѓу дарителот и при-
мателот на подарок. 

Како чиста вредност на наследениот односно 
на подарок примениот имот се смета неговата про-
метна вредност по одбивањето на долговите, опто-
варувањата и трошоците што е должен наследни-
кот или примателот на подарок да ги измири од 
наследениот односно на подарок примениот имот 
за кој плаќа данок. 

Ако наследството или подарокот се состои и 
од имот на кој не се плаќа данок, од прометната 
вредност на наследениот или на подарок примениот 
имот што подлежи на данок се одбива сразмерниот 
дел на вкупните долгови, оптоварувања и трошоци 
што паѓа на тој имот. 

Член 17 
Ако во времето од примањето на наследството 

или подароците до настапувањето на обврската за 
плаќање на данокот на предметите од чл 5 до 7 
на овој закон или на предметите оптоварени со 
плодололзување (точ. 4 на чл. 15 од законот) да-
ночниот обврзник вршел издатоци заради одржу-
вање или наголемување вредноста на тие ,предмети 
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и ако тие издатоци се поголеми од 'приходите што 
ги реализирал за тоа време од тие предмети, разли-
ките на издатоците ќе му се признаат како одбиток 
од прометната вредност при облогот со данок. 

Член 18 
Ако предмет на данок на наследства или на 

данок на подароци е зграда или дел од зграда, ре-
публичкиот сек,ретар за работи на стопанството може 
да определи даночната основа да не може да биде 
помала од износот што се добива со множење на 
годишниот приход од зградата или делот од згра-
дата со определен коефициент. 

Член 19 
Вредноста на сите подароци примени во текот 

на една календарска година од еден дарител чини 
една даночна основа. 

Член 20 
Даночната основа за облог со данок на наслед-

ства и со данок на подароци се заокружува на тој 
начин што износите до 500 динари се бришат, а 
износите над 500 динари се сметаат како 1.000 ди-
нари. 

V. Даночни норми и облог ео данок 
Член 21 

Данок на наследства и данок на подароци пла-
ќаат, и тоа: ; 
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до плаќаат данок во норм,ата од % 
100.000 1,5 3 5 
200.000 2 % 4 6 
300.000 % 3 5 7 
400.000 , з 4 6 8 
500.000 4 5 7 9 
600.000 ' 5 6 8 10 
700.000 6 7 9 11 

, 800.000 8 10 12 
900.000 8 Ф 9 11 13 

' 1,000.000 9 10 12 14 
1,100.000 10 11 13 15,5 
1,200.000 11 12 14 17 
1,300.000 12 13 15,5 18,5 
1,400 ООО 13 14 17 20 
1,500.000 14 15,5 18,5 21,5 
1,600.000 15 17 20 23 
1,700.000 / 1 6 18,5 21,5 24,5 
1,800.000 17,5 20 23 26 
1,900.000 18,5 21,5 24,5 27,5 
2,000.000 20 23 26 29 
И р е к у 
2,000.000 21,5 24,5 27,5 30 

Член 22 
Данокот според соодветната даночна норма не 

може да биде поголем од данокот според најблиска-
та (пониска даночна норма на неа соодветна најви-
сока даночна основа, штолемен со разликата на 
даночната основа поради која би требало да се при-
мени повисоката даночна норма. 

Член 23 
Ако вредноста на отуѓената зграда (делот од 

зграда) што ја имал даночниот обврзник пред при-
мањето на наследството или подарокот е помала 
од обложениот данок на наследства или данок на 
подароци што би бил обложен на наследената или: 
на подарок примената зграда (делот од зграда), об-
врзникот ќе се задолжи со данок во висина на вред-
носта на отурената зграда (делот од зграда). Во тој 
случај ќе се смета дека даночниот обврзник е за-

должен со данок на ОНОЈ дел од наследената или 
на подарок примената зграда (дел од зграда) што 
му одговара на односот на задолжениот данок спре-
ма вкупниот соодветен данок. Подоцн,а ,̂ кога пов-
торно настапи обврска за плаќање на данок, ќе 
се утврди вредноста на наследствата или на пода-
роците и во тој момент ќе се обложи со данокот 
оној дел што порано не бил оданочуван. 

Член 24 
Ако наследениот или на подарок примениот имот 

на кој е извршен облогот со данок се наоѓа на 
подрачјето на повеќе околии, обложениот данок на 
наследства и данок на подароци се делат меѓу, 
тие околии сразмерно со вредноста на деловите на 
имотот што се наоѓаат на нивните подрачја. 

Решение за делбата на данокот според прет-
ходниот "став донесува финансискиот орган на на-
родниот одбор на околијата што го извршил облогот 
со данок. 

Член 25 
Наследникот или примателот на подарок кој 

во пропишаниот срок не ќе поднесе приј-ава за 
облог со данок на наследства или со данок на по-
дароци ќе плати на име наголемен данок 3% од 
редовниот данок. 

Наследникот или примателот на подарок што 
не ќе поднесе пријава за облог со данок на наслед-
ства или со данок на подароци ниту во срок од 10 
дена по писмената покана од финансискиот орган 
ќе плати на име наголемен данок 6% од редовниот 
данок. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 26 

Во поглед на наследствата и подароците за кои 
врз основа на поранешните прописи настапила да-
ночна обврска а облогот со данок не е правосилно 
извршен до влегувањето во сила на овој закон, 
облогот со данок ќе се изврши според одредбите од 
овој закон кога ќе настапи обврската за плаќање 
на данокот. 

Член 27 
Ако според одредбите од овој закон не постои 

даночна обврска за данок на наследства или за 
данок на подароци на имот на кој според поране-
шните прописи правосилно е извршен облог со да-
нок, но кој целосно или; деломично не е платен до 
денот на објавувањето на овој закон, износот на 
долгуваниот данок во целост ќе се отпише. 

Ако според одредбите од овој закон постои да-
ночна обврска за данок на наследства или за данок 
на подароци само на дел од имотот на кој според 
поранешните прописи правосилно е извршен облог, 
со данок што не е платен во целост или деломично 
до денот на објавувањето на овој закон, ќе се от-
пише оној дел од долгуваниот данок кој сразмерна 
му одговара на делот од имотот на кој според од-
редбите од овој закон не се плаќа д,анок. 

Член 28 
Поблиски прописи за извр-шување на овој за^ 

кон ќе донесе Сојузниот извршен совет. 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од Уредбата за/ 
данокот на наследства и подароци од 18 март 1947 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/47) со 
сите измени и дополненија, што се спротивни на 
одредбите од овој закон, одредбите за данокот наI 
наследства и подароци од Основниот закон за оп-
штествениот придонес и даноците, како и другите 
прописи што се спротивни со одредбите од овој 
закон. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во .Службениот лист зда ФНРЈ", 



Среда, '4 мај 1955 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Врој 19 — Страта 295 

192, 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАБО-

ТУВАЊЕ НА НАПУШТЕНО ЗЕМЈИШТЕ 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

ва основите на оиштественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за обработување на напуштеното земјиште, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 23 април 1955 година 
и на седницата на Соборот на производителите од 
23 затрил 1966 година. 

ПР бр. 13 
25 атзрил 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБРАБОТУВАЊЕ НА НАПУШТЕНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 
Член 1 

Обработив ото земјиште на сопственик што се 
иселил или постојано се наоѓа во странство, како и 
на сопственик чиешто живеалиште не е познато, 
може да се даде на користење на селсхо-стопанска 
организација или на одделно лице, еко останало 
необработено во текот на една година и не започ-
нало да се обработува ниту во другата следна го-
дина. 

Член 2 
Земјиштето се дава на користење за време од 

една до три годишни. 
Земјиштето се дава на користење со надоместок 

кој се внесува во фондот за унапредување на сел-
ското стопанство на народниот одбор на околијата, 
градот или градската општина со одделни права, на 
чиешто подрачје се наоѓа тоа земјиште. 

- Земјиштето може да се даде на користење и без 
надоместок, ако приходот од зеемјиштето е несраз-
мерно низок спрема работата, инвестициите и дру-
гите трошоци што треба корисникот да ги вложи: 
во земјиштето. 

Член 3 
Решението за давање на земјиштето на кори-

стење го донесува народниот одбор на околијата, 
градот или градската општина со одделни права, на 
чиешто (подрачје се наоѓа тоа земјиште. 

Решението содржи ознака на земјиштето, име 
на неговиот сопственик, времето за кое се дава зе-
мјиштето на користење и одредба дали за кори-
стењето се плаќа надоместок. 

Ако сопственикот на земјиштето се наоѓа во 
странство или живеалиштето му е непознато, а си 
определил полномошник за управување со земји-
штето, пред да го донесе решението народниот од-
бор ќе го сослуша полномошникот, а ако таквиот 
сопственик тема полномошник, со решението за 
давање на земјиштето на користење ќе му се по-
стави старател. 

Член 4 
Врз основа на решението за Давање на земји-

штето на користење народниот одбор склучува до-
говор со селско-стопанската организација или со 
одделно лице кому што се дава земјиштето на кори-
стење. 

Со договорот се определува времето за кое се 
дава земјиштето на користење, како и другите усло-
в и за користење на земјиштето. 

Член 5 
Ако сопственикот на земјиштето или неговиот 

бара од народниот одбор земјиштето 

што е дадено на користење да му се врати заради 
обработка, народниот одбор ќе му го врати земјиште-
то по истекот на времето за кое е дадено на кори-
стење. 

Ако земјиштето е дадено на користење за две 
или три години, народниот одбор може на сопстве-
никот на земјиштето или на неговиот полномошник, 
по негово барање, да му го врати земјиштето заради 
обработка и по истекот на првата односно втората 
година. 

Во случајот од претходниот став сопственикот 
на земјиштето е должен да му го надомести, на оној 
кому што земјиштето му било дадено на користење 
сразмерниот дел: од вредноста на инвестициите вло-
жени во земјиштето, со оглед на двегодишното или 
тригодишното траење на користењето. 

На сопственикот или на неговиот полномошник 
не може да му се врати земјиштето според одред-
бите од свој член пред да ги обрал корисникот пло-
довите од земјиштето. 

Член 6 
Решението од членовите 3 и 5 на овој закон го 

донесува началшигот на секретаријатот за работи пѓв 
стопанството на народниот одбор. 

Решението мора да биде образложено и му се 
достав-ува на полномошникот односно на старате-
лот на сопственикот на земјиштето, а решението од 
чл. 5 и на корисникот на земјиштето. 

Против решението може да се изјави жалба до 
републичкиот секретаријат за работи на стопанство-
то во срок од 15 дена по приемот на решението. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Ж. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО 
ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 

Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 
за основите на општественото и поли,тичкото устрој-
ство ш Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за дополнување на Законот за прометот со 
земјишта и згради, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 
април 1955 година и на седницата на Соборот на 
производителите од 23 април 1956 година. 

ПР бр. 12 
25 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката,, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Меша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕ-

ТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 
Член 1 

По чл. 47 се додава нов член 47 а кој гласи: 
„(Народниот одбор на околијата може во согла-

сност со Сојузниот извршен совет да даде со надо-
месток или без н,адоместок на странско дипломат-
ско и конзуларно претставништво, како и на орга-
низација и на специјализирана агенција на Орга-
низацијата на Обединетите нации, на трајно кори-
стење градежно земјиште во општествена сопстве-
ност заради поди.гање зграда за службени, потреби. 

Зградите подигнати на земјиште што е дадено 
на користење според одредбата од претходниот 
став не влегуваат во општествената сопственост на 
ФНРЈ." 
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Член 2 1 

По членот 66 се додава нов член 66а кој гласи: 
„Член 66а 

Во поглед на земјиште и зграда во сопственост 
на лице што подало барање за отпуст од државјан-
ството на ФНРЈ, а кое сака! земјиштето или згра-
дата да ја продаде, ќе се применат следниве од-
редби: 

1) Сопственикот на земјиште или зграда е дол-
жен, пред да склучи со трето лице договор за про-
дажба, да му го пома.ди земјиштето или зградата 
на продажба на народниот одбор на општината или: 
градот на чиешто подрачје се наоѓа земјиштето или 
зградата. 

Во својата повода сопственикот е должен да ј а 
наведе цената по која земјиштето или зградата ја 
посадува на продажба. 

2) Ако народниот одбор во срок од е-ден месец 
од денот кога му е понадата сторена не ќе гѓ) изве-
сти сопственикот дека е готов да го склучи дого-
ворот, сопственикот може земјиштето или зградата 
да ја продаде на трето лице/ 

3) Сопственикот што склучил договор за прода-
жба на земјиште или зграда со трето лице должен 
е тој договор да му го поднесе на увид на народниот 
одбор кој има право во срок од еден месец од де-
нот кога му е договорот поднесен да го купи истото 
земјиште или зградата по истата цена. 

Ако во случајот од претходниот став народниот 
одбор го купи земјиштето или зградата^ договорот 
што го склучил сопственикот со трето лице ја губи 
својата важност. 

4) Не може да се бара пренесување на сопстве-
ност врз основа на договор со кој сопственик про-
дава земјиште или зграда, а склучениот договор не 
му го поднесол на народниот одбор на увид. 

5) Договорот од претходната точка може да се 
поништи во срок од една година од денот кога на-
родниот одбор или јавниот правобранител разбрал 
за неговото склучување, а најдоцна во срок од една. 
година кога врз основа на договорот е побарано 
пренесување на сопственоста, без оглед дали тре-
тото лице знаело дека сопственикот не му го подне-
сол договорот на увид на народниот одбор. 

Со ништењето иза договорот мора да се бара 
предавање на земјиштето или зградата на народ-
ниот одбор по цената што е утврдена во договорот. 

Тужбата за пиштење на договорот ја поднесува 
околискиот или градскиот јавен правобранител, 
јавниот правобранител на автономната единица!, 
републичкиот или сојузниот јавен правобранител 
од името на општината или градот на кои според 
овој закон им припаѓа правото за предимствено 
купување. 

6) Ако судот на кој врз основа на договорот му 
е поднесено барака за пренесување на сопствено-
ста посомнева дека продавачот не му го поднесол 
на народниот одбор договорот на увид а бил дол-
жен да го стори тоа, судот може да бара од купу-
вачот да поднесе потврда од народниот одбор на 
општината или градот дека продавачот не побарал 
отпуст од државјанството на ФНРЈ, или дека до-
говорот му го поднесол на народниот одбор на увид. 

Ако купувачот од кого судот ја побарал потвр-
дата во смисла на претходниот став таа потврда не 
ќе ја поднесе во срокот што му го оставил судот 
за тоа, судот нема да го изврши бараното пренесу-
вање на сопственоста, а за барањето за пренесу-
вање ќе го извести народниот одбор на општината 
доли градот." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

194. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ОПШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК И ЗА 

МЕСНИОТ САМОПРИДОНЕС 
Врз основа, на чл. 71 точ. 2 од Уставниот заион 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Основниот закон за општинскиот лока-лен данок и 
за месниот самопридонес, што го усвои Сојузната 
народна скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 23 апр-ил 1965 година и на седницата на Со-
борот на производителите од 23 април 1955 година. 

ПР бр. 14 
25 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ОПШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК И ЗА 

МЕСНИОТ САМОПРИДОНЕС 
Член 1 

Општински локален: данок можат да воведу-
ваат општините, градските општини: со одделни 
права и градовите со цел да се присоберат сред-
ства за задоволување на комунални, стопански, 
здравствени, социјални, културни, просветни и дру-
ги потреби, кои се распоредуваат со буџетот и со 
поодделни фондови. 

Општините на подрачјето на градовите поде-
лени на општини можат да воведуваат општински 
локален данок само ако не го воведе градот во чиј 
состав се наоѓа општината. 

Член 2 
Општинскиот локален данок се обложува и на-

платува само во пари. 
Како основа за пресметување на општинскиот 

локален данок служи данокот на доход според про-
писите за данокот на. доход, освен данокот на при-
ходите од дополнителен работен однос и од хоно-
рарна работа. 

Општинскиот локален данок не може да се во-
ведува на приходите од работен однос и на при-
ходите од авторски права'. 

Сојузниот извршен: совет може да го определи 
максималниот износ во процент од основата на да-
нокот на доход до кој даночниот обврзник, покрај 
данокот на доход, може да се задолжи; со општин-
скиот локален данок. 

Член 3 
Местен самопридонес можат да воведуваат оп-

штините, градските општини со одделни права, 
градовите, нивните општини со цел на изградба на 
комунални, стопански, здравствени, социјални, кул-
турни и други објекти. 

Местен самопридонес можат да воведуваат и 
поодделни краишта на градовите, општините, ули-
ците или групи улици, селата и заселците. 

Местен самопридонес може да се воведува са-
мо врз основа на заклучоци од собирот на изби-
рачите. 

Ако месниот самопридонес се воведува за по-
требите на општината мора да се прибави согла-
сност од народниот одбор на околијата, а кога ме-
сниот самопридонес се воведува з,а! потребите на 
поодделни краишта на градот односно на поодделни 
краишта на општините, мора да се прибави согла-
сност од народ,ниот одбор на градот односно на 
општината. 

Член 4 
Местен самопридонес може да се воведува во 

работа, материјали, давања на употреба бапреуи, 
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превозни и други средства на трудот, а обврската 
може да се изврши и со давање на соодветен износ 
во пари. 

По исклучок можат да воведуваат местен само-
придонес во пари поодделни краишта на градовите, 
општините, улиците или групи улици, села и за-
селци. Самопридонесот во пари не може да изне-
сува повеќе од 3% од вкупните приходи на обвр-
зникот на месниот, самопридонес, сметајќи ги тука 
и приходите од работен однос, од авторски права и 
другите прихо-ди на обврзникот на месниот само-
придонес и на самото домаќинство. 

Паричните средства добиени од месниот само-
придонес можат да се ул стр абат исклучиво за це-
лите за кои е воведен. 

Член 5 
Со општински локален данок и со местен само-

придонес не можат да се задолжат лицата или 
установите што се со меѓународни конвенции или 
по согласен реципроцитет меѓу Федеративна На-
,родна Република Југославија и странската држава 
изземени од оданочувањето, и тоа во границите на 
примената, на тој реципроцитет или на договоре-
ните повластици. 

Ослободувањата според претходниот став ва-
жат за мисиите на странските држави и за нив-
ниот персонал како и за меѓународните органи-
зации^ 

Член 6 
Општинскиот локален данок и месниот само-

придонес за 1955 година можат да се воведуваат 
само за времето од првиот ден на следниот месец по 
објавувањето на. овој закон во износи кои сразмерно 
му одговараат на тоа време. 

Член 7 
Со закон на народната република ќе се донесат, 

поблиски прописи за општинскиот локален данок 
и за месниот самопридонес. 

Ако месниот самопридонес за 1955 година е во-
веден според поранешните пропи-си пред влегува-
њето во сила на овој закон, мора да се согласи со 
одредбите од овој закон и со републичките прописи 
во срокот што ќе биде определен со републичкиот 
закон. 

Со републички закон може да се определи ме-
сниот самопридонес што е воведен пред влегува-
њето во сила на овој закон целосно да останува во 
сила без согласување со одредбите од овој закон и 
со републичките прописи што ќе бидат донесени 
врз основа на овој закон. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите за месниот само-
придонес што се содржани: во Основниот закон за 
општествениот придонес и за даноците и одредбите 
од другите прописи што им се спротивни на одред-
бите од овој закон, 

Член 9 
Овој закон влегува во сил-а) првиот ден на след-

ниот месец по објавувањето во „Службениот лист 
на ФНРЈ". 

195. 
Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2 точ. 1 од својот Правилник за 
работа, Коми,сијата за толкувањето на законите 
на Сојузната народна скупштина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 12 ВО ВРСКА СО ЧЛ. 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИСЧЕЗНАТИТЕ ЛИЦА ЗА 

УМРЕНИ И ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА СМРТТА 
Со членот 53 од Законот за државните матични 

книги е пропишано дека запишувањето на смртта' 
на лицата што во текот на војната го загубиле ж и -
вотот, во масовни уништувања, концентрациони ло-
гори, затвори или под слични услови ќе се изврши! 
ѕ̂ о матичните книги врз основа на решение од око-
лискиот? народен одбор со кое се потврдува дека 

односното лице го загубило животот и се определува 
запишување на неговата смрт во матичните книги. 

'Меѓутоа-, во членот 12 од законот за прогласување 
на исчезнатите лица за умрени и за докажување на 
смртта е определено во. постапката за докажување 
на смртта согласно да се применуваат одредбите од 
чл. 2 до 6 ата тој закон, од што произлегува дека 
согласно членот 3 од истиот закон за донесување на 
решението за утврдување на смртта на определено 
лице е надлежен околискиот суд на неговото -по-
следно живеалиште односно последното (престоју-
валиште во Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

Одредбите од чл. 11 и 12 на Законот за прогла-
сување на исчезнатите лица за умрени и за дока-
жување на смртта се однесуваат за докажувањето 
на смртта на сите лица, та и за оние што го загу-
биле животот под условите наведени во членот 53 
од Законот за државните матични книги. Со оглед 
на тоа, со влегувањето во сила на Законот за про-
гласување на исчезнатите лица за умрени и за 
докажувањето на смртта престана,ле да важат од-
редбите од чл. 53 на Законот за државните матични 
книги, така што за утврдување смртта на лицата 
што го загубиле животот под условите цитирани во 
тој член да е на,длежен околискиот суд, а не народ-
ниот одбор на околијата. 

СНС (А) за 
21 април 1955 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 

на Сојузната народна скупштина 
Секретар, Претседател, 

Гојко Гарчевиќ, с. р. др Заим Шарац, с. р. 

196. 
Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа! 
на Комисијата за толкување на законите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/53), Комисијата за тол-
кување на законите на Сојузната Народна Скуп-
штина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 22 СТ. 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕК-
ЦИЈАТА НА ТРУДОТ И ЧЛЕНОТ 13 СТАВ 4 ОД 
ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА САНИТАРНАТА ИН-

СПЕКЦИЈА 
Според членот 22 ст. 1 од Законот за инспек-

цијата на трудот и членот 13 ст. 4 од Основниот з а -
кон за санитарната инспекција, по жалбите против 
првостепените решенија на републичките инспекции: 
на трудот и санитарните инспекции решавале соо-
дветните сојузни инспекции кои до донесувањето 
на Уставниот закон се наоѓале во состав на бившиот 
совет за народно здравје и социјална политика. Ме-
ѓутоа според чл. 6 ст. 2 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон тој совет е укинат, та со самото 
тоа престанале да постојат и Сојузната инспек-
ција на трудот и Сојузната санитарна инспекција. 

Кинисувајќи од тоа дека со укинувањето на тие 
сојузни инспекции се одело за тоа работите на 
управната поста.пка кои со наведените закони им 
биле дадени во надлежност на тие инспекции да се 
пренесат во надлежност на републичките органи, 
за решавање по жалбите против решенијата што 
во прв степен ги донесуваат републичката инспек-
ција на трудот и санитарната инспекција надлежен 
е оној републички орган во чија надлежност, со 
оглед на организационата положба на тие инспек-
ции според соодветните републички прописи, би 
опаѓало решавањето по жалбите против нивните 
решенија. 

СНС (А) 23 
21 април 1955 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 

на Сојузната народна скупштина 
Секретар, Претседател, 

Гојко Гарчевиќ, с. р. др Заим Шарац, с. р. 



Страна 298 - Број 1 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ :г 

197. 
Врз основа на чл. 12 точ. 4 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, во врска со чл. 38 
од Основниот закон за. експропријација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/47) Сојузниот извршеа совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИРАНИТЕ 

НЕПОДВИЖНОСТИ 
Член 1 

На сопственикот чијашто неподвижност е екс-
проприрана според Основниот закон за експропри-
јацијата му припаѓа надоместок во висина на сред-
ната цена на експроприраното земјиште односно во 
висина на средната циркуларна вредност на екс-
проприраната зграда, која се утврдува според од-
редбите од оваа уредба. 

Член 2 
Надоместокот за експроприраното земјиште се 

утврдува врз основа на тарифата што важи на де-
нот на проценката. 

Тарифата на надоместокот за експроприраното 
земјиште се донесува во месецот декември секоја 
Година за следната година, врз основа на средната 
цена на земјиштето што е постигната во слобод-
ниот промет на земјиштата во текот на годината 
што истечува. 

Со тарифата се утврдува надоместокот во ви-
сина на средната цена на земјиштето по еден хек-
тар и од,делно по поодделни култури и класи на 
земјишта. 

Член 3 
Тарифата на надоместокот за експроприраното 

земјиште ја донесува републичкиот извршен совет 
во согласност со Сојузниот извршен; совет. 

Републичкиот извршен совет тарифата на на-
доместокот за 'експроприраното земјиште може да 
ја донесува и по околии, групи околии или реони 
и краишта, по предлог од народните одбори на 
околиите. 

Член 4 
За експроприраното земјиште под индустриски 

култури, градини, рибници, за оризови полин,а, 
топли леи, како и за другите објекти во кои се вло-
жени инвестиции, надоместокот се определува во 
висина на надоместокот според тарифата за нивите 
и се додава вредноста на средствата што се оддел-
но вложени заради користење на земјиштето за 
тие цели, а кои не се амортизирани до денот на 
експропријацијата. 

Вредноста на средствата од предходниот став 
се утврдува според цената на денот на проценката. 

Член 5 
Надоместокот за експроприраните лозја, овошни 

градини и маслинкарници што даваат плодови се 
движи во висина на надоместокот според тарифата 
за најблиското обработливо земјиште (нива) и се 
додава вредноста на средниот годишен чист при-
нос^ по правило, за онолку години колку што е по-
требно за подигање ново лозје, овошна градина или 
маслинкарник до нивниот почеток на донесување 
плодови, водејќи сметка за староста и плодноста 
на експроприраните лозја, овошни градини или 
маслинкарници. 

Наместо надоместокот од претходниот став, за 
лозјата, овошните градини и маслинкарниците што 
даваат плодови, ќе се определи надоместокот од 
членот 4 на оваа уредба, ако надоместокот за ин-
вестициите пресметан според чл. 4 на оваа уредба 
би бил поголем од вредноста на приносот што се 
пресметува според претходниот став. 

Надоместокот за експроприраните млади лозја, 
овошни градини и маслинкарници кои не даваат 
плодови се определува според чл. 4 од оваа уредба. 

Според одредбите од претходните ставови ќе се 
определува надоместокот за поодделн,и стебла на 
Овошки што се наоѓаат на експроприраното зем-
јиште. 

Среда, Л мај Ј1955 П П 
За експроприраните лозја со хибридна 

надоместокот се определува само во висина на на-
доместокот според тарифата за најблиското обра-
ботливо земјиште (нива). 

Член 6 
Надоместокот за експроприраните расадници се 

утврдува во висина на надоместокот според тари-
фата за нивите и му се додава вредноста, на садни-
ци,те (расадите) кои не ги искористил сопственикот 
на расадникот до денот на експропријацијата и кои 
не,сака да ги искористи по тој ден, а во срокот, 
што му е определен за тоа од страна на експропри-
јационата комисија. 

Член 7 1 

За експроприраното земјиште со шума надоме^ 
отокот се определува во4 висина на надоместокот 
според тарифата за најблиското пасиште. 

Ако шумата е подигната на обработливо земји? 
ште (на нива), надоместокот се определува во ВЈА 
сина на надоместокот според тарифата за најбЛи^ 
ската нива. 

Сопственикот чиешто земјиште со шума е екс-
проприрано има право да ја симне и однесе дрве-
ната маса од експроприраното земјиште во срокот 
што ќе му го определи за тоа експропри ј ационата 
комисија. Ако тој во определениот срок не ќе ја 
однесе дрвната маса, надоместокот за неа ќе му се 
даде во висина на вредноста на дрвната маса спо-
ред цените на дрвото на пењушка. 

Ако експроприраното земјиште со шума што е 
вештачки подигната, а која не дозреала за. експло-
атација, на сопственикот, покрај надоместокот за 
земјиштето и покрај дрвната маса, му припаѓа и 
право на надоместокот за сторените трошоци за 
подигање на шумата, ако тие трошоци не се нами-
рени со поранешното искористување на шумата и 

. со вредноста на добавената дрвна маса во момен-
тот на експропријацијата. 

За сечењето и однесувањето на дрвната маса 
од експроприраното земјиште сопственикот пла-на 
такса во износот во кој се плаќа таксата за сечење 
дрва во сопствена шума. 

Член 8 
Ако на сопственикот на шумата му се нареди; 

од определена поврвнина на земјиштето да ја си? 
мие шумата (заради осигурување од пожар поради 
железничкиот сообраќај, заради прегледност на же -
лезопатна линија или пат и сл.), ќе се постапи со--
гласно со одредбите од претходниот член. 

Член 9 
На! сопственикот чиешто земјиште е експропри-

р а н о ќе му се позволи од експроприраното земји-
ште да го симне посевот и да ги собере плодовите, 
ако стасале за жетва или берење. Ако косените 
или плодовите не стасале за жетва односно берење, 
на сопственикот ќе му се даде надоместок во ви-
сина на текуштата вредност на средниот годишен 
бруто принос од минатите пет години. 

Член 10 
Надоместокот за експроприрани! згради, за зе-

мјиште под згради и за дворови до зградите до 
500 м2 се движи во оној износ за кој сопственикот 
На зградата и земјиштето може на денот на про-
ценката да купи таков имот во оној крај на градот 
или населбата во која се наоѓа експроприраната 
зграда и земјиште. 

За дел од дворот над 500 квадратни метра на-
доместокот се определува во висина на надоместо-
кот за градежни парцели., 

Член 11 
Сопственикот чијашто зграда е експроприрана 

има право во срокот што ќе му го определи еКспро-
пријационата комисија да го однесе материјалот од 
урнатата зграда, со тоа утврдениот надоместок за 
експроприраната зграда да му се намали за изно-
сот на вредноста на материјалот. 

Вредноста на материјалот добивен од урнатата 
зграда се утврдува со спогодба помеѓу сопствеников 
и правното лице за чиишто Кђтребл 0 и з в р ш е а 
експропријацијата. . ^ ^ . ' ' . . ^ - -
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Ако спогод,бата од претходниот став не ќе биде 
доставаната, сопственикот може да бара од експрес 
пријационата комисија да ја утврди таа вредноста 
на материјалот што се добива со уривањето на 
зградата. Вредноста што ја утврдила експроприј ак-
ционата комисија задолжителна! е за корисникот на 
експропријацијата. Ако сопственикот на експропри-
раната зграда не ја прифати таа проценка^ нема 
право да го однесе материјалот од урнатата зграда. 

Член 12 
Надоместокот за експроприраниот имот паѓа на 

товар на она правно лице (политичко-територијал-
на единица, стопанска или општествена организа-
ција, здружение, орган или установа) за чиишто 
потреби е извршена експропријацијата., 

Член 13 
Надоместокот за експроприраната неподвижност 

се дава во готови пари само ако поради загубата 
на приходите од експроприраната неподвижност е 
битно намалена можноста за издршка на сопстве-
никот на таа неподвижност и на лицата што ги 
издржува тој. 

Во случаите во кои надоместокот не се дава во 
готови пари, Тој се дава во обврзници. 

Место во готови пари или во обврзници, надо-
местокот за експроприрана неподвижност ќе му се 
даде на сопственикот во друга неподвижност, и тоа 
во земјиште од соодветна средна цена односно во 
зграда со соодветна средна циркуларна вредност, 
ако правното лице за чиишто потреби се врши 
експропријацијата има на управување таква непод-
вижност и ако е согласно надоместокот да се опре-
дели во таа неподвижност. 

Член 14 
Ако надоместокот за експроприрана неподви-

жност се исплатува во готово, правното лице за 
чиишто погреби е извршена експропријацијата е 
должно во срок од 30 дена од денот на приемот на-
правосилното решение за експропријацијата да и' 
издаде налог на банката кај која се водат неговите 
средства со кои самостојно располага или средства 
што му се одобрени ш таа цел банката на товар 
на тие средтва да изврши исплата на определен 
надоместок на бившиот сопственик на експропри-
раната неподвижност. 

Покрај налогот за исплата на определен надо-
месток за експроприрана неподвижност, правното 
лице за чиишто потреби е извртена експроприја-
цијата е должно на банката да и' издаде налог на 
товар на средствата од претходниот став да му ис-
плати на бившиот сопственик и интерес за времето 
од денот кога бившиот сопственик престанал да ја 
користи експроприраната неподвижност та до денот 
на издавањето на налогот за исплата. 

Интересот од претходниот став се смета според 
нормата од 6% годишно, ако налогот за исплата е 
издаден пред истечувањето на срокот од ст. 1 на 
овој член, а ако налогот е издаден по истечување^ 
на тој срок, интересот се смета според нормата од 
6% годишно до истечување^ на ср-окот, а по тоа 
та до издавањето на налогот според нормата од 
12% годишно. 

Трошоците околу извршувањето на исплатата 
на надоместокот во гетово за експроприраната не-
подвижност паѓаат на товар на правното лице за 
чиишто потреби е извршена експропријацијата. 

Член 15 
Ако надоместокот за експроприраната неподви-

жност се дава во обврзници., правното лице за чии-
што потреби е извршена експропријацијата е дол-
жно во смисла на претходниот член да изврши 
уплата на определениот надоместок и на соодвет-
ниот износ на интересот на Главната централа на 
Народната банка на ФНРЈ во Белград за сметка 
на лицето од кого е извршена експропријацијата, 
како и д а н ' поднесе правосилно решение за извр-
шената експропријација. 

Главната централа на Народната банка на 
,ФНРЈ ќе му издаде на лицето од кого е извршена 
Ш^ЈфоПријацијатА обврзници во висина на) упла-

тата примена за негова сметка до износот во полни 
илјади динари, а разликата над последната полна 
илјада динари ќе му се исплати во готово. 

Интересот по, обврзниците за експроприраната 
неподвижност го плаќа Народната банка' на ФНРЈ. 

Обврзниците за експроприраната неподвижност 
плативи се во динари и нивната исплата може да 
се изврши само во Југославија. 

Член 16 
Народната банка на ФНРЈ може во оправдани 

случаи да одобри правното лице за чиишто потреби 
е извршена експропријацијата да плаќа износ на 
надоместокот во рати со соодветен интерес. 

^ Член 17 
Ако на експроприраната неподвижност посто-

еле товари во корист на други лица (хипотеки, пло-
доползувања и други стварни права), уплатениот 
надоместок за експроприраната неподвижност оста-
нува при Народната банка на ФНРЈ како судски 
депозит додека заинтересираните лица не ќе по-
стигнат спогодба односно додека надлежниот суд 
не ќе расправи кој износ од надоместокот ќе му се 
исплати на сопственикот, а кој износ на корисни-
ците н:а правата што ја товареле експроприраната 
неподвижност. 

! Член 18 
Ако средната цена на; експроприраното земји-

ште односно средната циркуларна вредност на екс-
проприраната зграда е поголема од средната цена 
на друго земјиште односно од средната циркуларка 
вредност од друга зграда што се дава како надо-
месток, на сопственикот на експроприраната непо-
движност му припаѓа -право и на надоместок на/ 
разликата меѓу средната цена односно средната 
циркуларно уредност на тие неподвижност. 

Ако средната цена односно средната циркулар" 
на вредност на експроприраната неподвижност е 
помала од средната цена' односно од средната цир-
куларна вредност на друга неподвижност што се 
дава како надоместок, надоместокот ќе се даде во 
овој дел на оваа неподвижност, кој според својата^ 
средна цена односно средната циркулираа вредност 
и' одгавара на експроприраната неподвижност. Ако 
неподвижноста што се дава како надоместок не 
може да се подели, сопственикот на експроприра-
ната неподвижност е должен да ја надомести ра-
зликата меѓу средната цена односно средната цир-
куларна вредност на примената и експроприраната 
неподвижност. 

Не може да се дава како надоместок неподви-
жност чијашто средна цена односно средна цирку-
ларно вредност е за повеќе од 20% поголема од 
средната цена односно средната циркуларна вред-
ност на експроприраната неподвижност. 

Член 19 
Според одредбите од оваа уредба ќе се утврди 

надоместокот за експроприраната неподвижност во 
оние случаи во кои актот за експропријација е до-
несен по влегувањето во сила на' оваа уредба. 

Член 20 
Републичките извршни совети ќе донесат та-

рифи на надоместокот за експроприрано земјиште 
во срок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба. 

Тарифата на надоместокот за експроприраното 
земјиште што ќе биде донесена за 1055 година може 
да се применува и во 1956 година, ако републич-
киот извршен совет не ќе определи поинаку. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на оаа уредба 

престануваат да важат: Напатствието за постап-
ка на експропријационите комисии' при проценува-
њето и утврдувањето на надокнадата за експропри-
раниот имот („Службен лист на! ФНРЈ", бр. 14/50), 
Втор-ото напатствие за постапката на експропри-
јационите комисии при проценувањето и утврдува-
њето на надокнадат за експроприраниот имот, 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/51), Напатстиета 
за дополнување на Напатствие^ за постапката на 
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експропријационите комисии при проценувањето и 
утврдувањето на надокнадата за експроприраниот 
Ј1МОТ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52). како и 
другите прописи, што се во спротивност со одредбите , 
од оваа уредба. 

Член 22 
1 Се овластува сојузниот државен секретар за 
работи на народното стопанство во согласност со 
сојузниот државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет да донесува поблиски прописи за 
извршување на оваа уредба. 

' . 1 " Член 23 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја- ' 

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". % 

Сојузен извршен совет 
Р.п. б ^ 146 

4 мај 1955 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

', 198. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8;54) и чл. 115 од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на ^стопанските организации („Службен 

. лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Сојузниот извршен совет 
,донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ПРОИЗ-
ВОДОТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА НАВОДНА АРМИЈА 
Член 1 

Расподелбата на4 вкупниот приход на стопан-
, ските претпријатија што производат за определени 
' потреби на Југословенската народна армија се врши 

1 според одредбите од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации, до-

1 колку со оваа уредба не е поинаку предвидено. 
Член 2 

Како материјален трошок во смисла на чл. 18 
, тон. 4 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-

ход на стопанските организации се сметаат во прет-
( пријатната што производат за определени потреби 
1 на Југословенската народна армија и премиите за 
колективни и лични осигурувања од последиците 
на несреќни случаи на лицата што работат во прет-
пријатијата за производство на муниција, експло-
зив и барут, како и премиите за осигурување од 
последиците на несреќните случаи на опитните пи-
лоти и опитните падобранци во претпријатијата за 
производство на авиони и падобрани. 

Претпријатијата од претходнион став се должни 
со Државниот осигурител ен завод да склучат ко-
лективни односно поединечни договори за осигуру-
вање од последиците на несреќните случаи на ли-
цата што работат во претпријатијата за производ-
ство на муниција, експлозив и барут односно дого-
вори за осигурување од последиците на несреќните 
случаи на опитните пилоти и падобранци. 

Државниотж секретар за работи на народната 
одбрана може да определи во поодделни претпри-
јатија за производство на муниција, експлозив и 
барут задолжително да се осигураат само лицата 
на работа во поодделни погони. 

Државниот секретар за работи на народната 
одбрана ќе ги пропише најголемите износи до кои 
може да се договори осигурувањето од ст. 2 на овој 
член. 

Член 3 
Како плати во смисла на чл. 31 точ. б) од Уред-

бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации се сметаат и издатоците за пи-
ротехнички додаток во стопанските претпријатија 
што произведат експлозиви, барути и муниција, а 

во износите што ќе ги одобри; Сојузниот извршен 
совет по предлог од Сојузната комисија за плати; 
в стопанството. 

Член 4 
Како законски обврски од добивката во смисла 

на чл. 39 точ. 5 од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации се сме-
таат во претпријатијата што производат за опре-
делени потреби на Југословенската народна армија 
и износите за исплата на ануитетите по долгороч-
ните кредити за кои гаранција дал Сојузниот извр-
шен совет како и по оние кредити што им се одо-
брени на овие претпријатија со Сојузниот опште-
ствен план. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 147 

4 мај 1955 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

199. 
Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон и чл. 

18 ст. 2 од Уредбата за организацијата и работе-
њето на Срјузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПЕНЗИОНИ-

САНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
Член 1 

Се формира Сојузна комисија за пензиониса-
ните воени лица. 

Члев 2 
Задачата на Сојузната комисија за пензиониса-

ните воени лица е: 
1) да ги разгледува проблемите во врска со за-

послувањето на пензи оние аните воени лица и да 
му предлага на Сојузниот извршен: совет да пре-
зема соодветни мерки по тие црашања; в 

2) да ги проучува прашањата во врска со по-
ложбата на пензионисалите воени лица во системот 
на работните и службеничките односи; и со цел на 
правилно решавање на тие прашања да му пред-
лага на Сојузниот извршен совет да донесува со-
одветни прописи. 

Член 3 
Претседателот и членовите на Сојузната коми-

сија 'за пензионисаните воени лица ќе ги именува 
Сојузниот извршен совет со одделно решение. 

Член 4 
Сојузната комисија за пензиокисаните воени 

лица има' своја одделна претсметка на приходите 
и расходите во рамките на сојузниот буџет. 

Претседателот на комисијата е наредбодавец 
за извршување на претсметката. 

Член 5 
Републичките извршни совети ќе формираат 

републички комисии за пензиотпеаните воени лица 
и ќе назначат претседатели и членови на овие ко-
мисии. 

Претседателите на републичките коми-сии со 
членови на Сојузната комисија за пензионираните 
воени лица според својата положба. 

Задачата на републичките комисии за пензио-
нисаните воени лица е: 

1) да се грижат за тоа пензионираните воени: 
лица, кои со оглед на годините на возраста и здрав-
ствената состојба се способни за работа, да се за-
болуваат во јавни служби и во стопански органи^ 
зации на такви работни места каде квалификаци-
ите здобивени во Југословенската народна армија 
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ќе можат најскоро да ги употребат и да ги допол-
нат спрема потребите на службата во граѓанството; 

2) да и' по-днесуваат на Сојузната комисија за 
пензионисаните воени лица предлози по прашањата 
во врска со запослувањето на пензионисаните вое-
ни лица и со нивното стручно усовршување. 

Член 6 
Народните одбори на околиите (градовите) на 

чиешто подрачје има лица за кои треба да се ре-
шаваат прашањата во смисла на чл. 5 ст. 2 точ. 1 
од оваа уредба ќе формираат околиски (градски) 
комисии за пензионисаните воени лица и ќе назна-
чуваат претседатели и членови на тие комисии. 

Задачата на овие комисии е: 
1) непосредно да ги решаваат прашањата во 

врска со запослувањето и со стручното усовршу-
вање на пензионираните воени лица во смисла на 
чл. 5 ст. 2 точ. 1 од оваа уредба; 

2) да и' поднесуваат на републичката комисија 
за пензионираните воени лица предлози и изве-
штаи по прашањата во врска со запослувањето и 
стручното усовршување на пензионисаните воени 
лица. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 145 
4 мај 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

ЈосиШ Броз-Тито, с. р. 

200. 
Врз основа на чл. 111 од Законот за здравстве-

ното осигурување на работниците и службениците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54), а во врска со 
чл. 84 од Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕ-
ЗОНСКИТЕ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ 

1. Заради пресметување и плаќање на придо-
несот за социјално осигурување според намалената 
норма за сезонските селско-стопански работници на 
работа при селско-стопански организации и селско-
стопански установи во смисла на чл. 53 и 84 од 
Уредбата за финансирање на социјалното осигуру-
вање, околискиот (градскиот) завод за социјално 
осигурување утврдува спогодбено со управниот од-
бор на селско-стопанската организација, односно со 
старешината на селско-стопанската установа и со 
синдикалната организација на селско-стопанскитек 
работници, кој дел од вкупниот'годишен износ што 
се исплатува на име плати и други исплати што се 
сметаат како плати во смисла на чл. 31 и 33 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54), отпаѓа на сезонските селско-стопански 
работници а кој дел на сите други осигуреници. 
I За постигнатата спогодба се состава записник 
во два примероци, од кои еден го задржува околи-
скиот (градскиот) завод за социјално осигурување, 
а вториот селско-стопанската организација односно 
селско-стопанската установа. 

Ако не се постигне спогодба во смисла на ст. 1 
од оваа точка, делот на вкупните исплати на име 
плати што отпаѓа на сезонските селско-стопански 
работници го утврдува арбитражен совет составен 
од двајца претставници на народниот одбор на око-
лијата (градот) и еден претставник на околискиот 
(месниот) синдикален совет. 

2. Брз основа на спогодбено или арбитражна 
утврдената сразмера на платите за сезонските сел^ 
ско-стопански работници и за другите осигуреници, 
се врши пресметувањето и плаќањето на придонел 
сот за-социјално осигурување за целата календар-
ска година. 

3. Ако станат битни измени во видот и начинот? 
на производството, селско-стопанската организација 
односно селско-стопанската установа или заводов 
за социјално осигурување може да бара ревизија 
на утврдената сразмера за идната година. 

Ако барањето за, ревизија не ќе биде поднесено 
најдоцна на три месеци пред да истече календар-
ската година, постигнатата спогодба односно арби-
тражното решение ќе важи и во идната година^ V 

Ако по барањето за ревизија не ќе дојде до 
спогодбено решение најдоцна на два месеци пред 
да истече календарската година, барањето му се 
изнесува на решение на арбитражниот совет од точ. 
1 ст. 3 на оваа одлука, кој е должен да донесе ре-
шение најдоцна до крајот на текуштата година. 

4. Спогодбеното односно арбитражното решение 
во смисла на оваа одлука го опфаќа и периодот од 
1 јануари 1955 година до склучувањето на спогод-
бата односно до донесувањето на решението. 

Придонесот пресметан и уплатен за периодот од 
горниот став ќе се смета како аконтација^ а па 
склучувањето на спогодбата односно по донесува-
њето на арбитражното решение ќе се изврши пре-
сметка и уплата на разликите или ќе се врати по-
веќе уплатениот придонес за тој период. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 143 
30 април 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет ' 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р^ 

201. 
Врз основа на чл. 119 во врска со чл. 114 од 

Уредбата за расподелбата на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА УСПЕХОТ НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОДДЕЛНИ ЕКОНОМ-
СКИ ЕДИНИЦИ СО ПРИМЕНА НА МЕТОДОТ ЗА1 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ СПРЕМА ПОСТОЈАНИТЕ ЦЕНИ 
1. Стопанските организации од областа на инду-

стријата и рударството можат да вршат економско 
пресметување на успехот по одделни економски; ' 
единици (погони) во рамките на стопанската орга-
низација со примена на методот за пресметување 
по постојаните цени. 

2. Стопанската организација може да врши еко"' 
номско пресметување по економските единици со ; 
примена на методот од претходната точка ако пре^ 
тоа ги извршила сите организациони подготовки за ' 
премин кон таков метод за пресметување, 

3. Решението за премин на економско пресмот^ 
вање со примена на методот за пресметување б ц ф 
ред постојаните цени за определена стопанска орга-
низација го донесува Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен, совет, по предлог од народниот? , 
одбор на околијата (градот, градската општина со 
одделни права) на чиешто подрачје се наоѓа седи-
штето на стопанската организација. 

Народниот одбор на околијата (градот) е должен 
со предлогот ед претходниот став да приложи те-
хничко образложение на стопанската организација 
за премин на овој метод, како и потврда 'Од стопан-
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ската организација што се занимава со организа-
ција на претпријатието, дека се извршени сите ор-
ганизациони подготовки за таков премин. 

4. Оваа одлука! влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЃ'. 

Р. п. бр. 141 
30 април 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, а р. Едвард Кардељ, с. р. 

202. 
Врз основа на главата XIV на Сојузниот опште-

ствен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА НА КРАТКОРОЧНИ-
ТЕ КРЕДИТИ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ УСТА-
НОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ И НА 

СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ АПОТЕКИ 
1. Установите со самостојно финансирање од 

областа на селското стопанство и селско-стопански-
те апотеки плаќаат интерес на краткорочните кре-

Ј дити според нормата од 2% годишно и тоа од 1 ја-
нуари 1955 година. 

I 2. Во поглед на интересната норма на креди-
, тите од тон. 1 на оваа одлука престанува да важи 
I Времената одлука за редовниот и затезниот интерес 
1 („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/54). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
I објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 142 
30 април 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

! Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

203. 
, Врз основа на чл, 79 ст. 1 точ. 6 и чл. 81 ст. 1 
' од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет доне-

сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВА-
ТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ДА ДО-
НЕСУВА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЦИВИЛ-

НОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

Се овластува директорот на Управата за цивил-
но воздухопловство да може да донесе правилник, 
во согласност со Сојузниот извршен совет, со кој ќе 
ја регулира регистрацииата на цивилните воздухо-
плови и издавањето уверенија за нивната пловид-
беност, како и прописи за извидување на несреќ-
ните случам во цивилното воздухопловство. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 140 
30 април 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

2М. 

До донесувањето на законски прописи за на-
чинот на засметувањето на дополнителните плати 
во основот за определување пензии, а в,рз основа 
на чл. 137 ст. 1 од Законот за социјалното сигурува-
ње на работниците и службениците и нивните фа -
милии, во врска со чл. 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон и чл. 73 од Уредбата за 
финансирање на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извршен 
совет донесува 

ВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ОДДЕЛНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ ПРОФЕСОРИ 
1. На универзитетските професори што ќе се 

здобијат или се здобиле со правото на полна старо-
сна пензија во смисла на одредбите од чл. 55 точ. 1 
и чл. 58 од Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии 
ќе им се исплатува со пензијата и одделен додаток 
во висина на дополнителната плата што ја примале 
непосредно пред пензионисањето. 

Како универзитетски професори во смисла на 
горниот став се сметаат редовните професори и вон-
редните професо,ри. 

2. На универзитетските професори што се оен-
зионисани пред установувањето на дополнителните 
плати на. службениците на просветно-научната слу-
жба, а кои ги исполнуваат условите од тон. 1 на оваа 
одлука, ќе им се исплатува со пензијата одделен 
додаток во месечен паушален износ, и тоа: 

на редовните професори — 10.000 динари 
на1, вонредните професори — 8.000 „ 
3. Одделниот додаток од точ. 1 и 2 на оваа од-

лука не влегува во основата за определување ф а -
милијарна пензија. 

4. На универзитетските професори што ќе се 
здобијат со правото на пензија по влегувањето во 
сила на оваа одлука, ќе им се исплатува одделниот 
додаток од точ. 1 на оваа одлука според званичната 
должност, и тоа од денот кога пензијата ќе им биде 
ставена во тек. 

На универзитетски професори што се здобиле 
со правото, на пензија пред влегувањето во сила на 
оваа одлука, но истата не им е уште определена, ќе 
им се исплатува одделниот додаток од тон. 1 на 
оваа одлука според званичната должност, и тоа од 
првиот ден на идниот месец по влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

На универзитетските професори на кои пензи-
јата им е определена и ставена во тек пред влегу-
вањето во сила на оваа одлука, ќе им се исплатува 
одделниот додаток од точ. 1 односно тон. 2 на оваа 
одлука по н,ивно барање, и тоа! од првиот ден на 
идниот месец по поднесувањето на барањето, но 
најрано од првиот ден на идниот ^есец по влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

5. Решенијата за определување на одделн,и-
от додаток во смисла на одредбите од оваа одлука 
ќе ги донесуваат и извршуваат заводите за соци-
јално осигурување надлежни да донесуваат и из-
вршуваат решенија за правото на пензија. 

6. Одделниот додаток според одредбите од оваа 
одлука го исплатуваат заводите за социјално оси-
гурување, со пресметката на товар на одделните 
средства што за таа цел ги осигурува Сојузниот из-
вршен совет врз одделната сметка при Народната 
банка на ФНРЈ. 

7. За извршување на оваа одлука ќе се грижи 
Сојузниот завод за социјално осигурување. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 144 
30 април 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. џ. 
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205. 

Врз основа на чл. 79 точ. 7 од Уставниот закон и чл. 
2 на Основната уредба за установите со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), 
а со оглед на согласноста од Југословенската ака-
демија на знаноста и уметноста во Загреб и Словен-
ската академија на знаноста и уметноста во Љу-
бљана Институтот за физика „Руѓер Бошковиќ" во 
Загреб односно Физикалниот институт „Јожеф Ште-
фан" во Љубљана да се издвои од составот на тие 
академии, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНСТИТУТИТЕ „БОРИС КИДРИЧ" в о в и н -
ил, „РУЃЕР БОШКОВИЌ" ВО ЗАГРЕБ И „ЈОЖЕФ 
ШТЕФАН" ВО ЉУБЉАНА КАКО УСТАНОВИ СО 

САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Институтот за физика „Руѓер Бошковиќ" во 
Загреб, кој досега беше во состав на Југословен-
ската академија на знаноста и уметноста во Загреб 
и Физикалниот институт „Јожеф Штефан" во Љу-
бљана, кој досега беше во состав на Словенската 
академија на знаноста и уметноста во Љубљана, се 
издвојуваат од составот на тие академии и стану-
ваат установи со самостојно финансирање. 

Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич" 
во Винча продолжува да работи како установа со 
самостојно финансирање. 

2. Задача на институтите од претходната точка 
е да вршат истражувања во областа на нуклеарните 
науки и нуклеарната енергија. 

3. Имотот со кој институтите од точ. 1 на ова 
решение управуваат сега останува на нивното упра.-
вување. 

4. Со стручната работа на секој од институтите 
од точ. 1 од ова решение управува управен одбор 
чиишто членови се именуваат и разрешуваат од 
страна на Сојузната комисија за нуклеарна енер-
гија меѓу научните соработници на институтот и 
другите лица. 

Бројот на членовите на управниот одбор и не-
говиот делокруг се определува со правилата на 
институтот. 

5. Со административните работи на институтот 
раководи директор кого го назначува и разрешува 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија. 

Директорот спрема својата функција е член на 
управниот одбор. 

6. Сојузната комисија за нуклеарна енергија 
може на секој од институтите од точ. 1 на ова ре-
шение да му стави4 во задача да изврши определени 
работи. Комисијата ја одобрува и програмата за ра-
бота на овие институти. 

Надзор над работата на институтите, како и 
другите права што им припаѓаат на државните ор-
гани спрема установите ги врши Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија. 

7. Платите на службениците и работниците на 
секој од институтите од точ. 1 на ова решение се 
утврдуваат со правилникот што го донесува Соју-
зната комисија за нуклеарна енергија. 

8. Внатрешната организација на секој институт 
се утврдува со правилата што ги донесува управ-
ниот одбор на институтот со потврда на Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 138 
30 април 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

206. . 

Врз основа на чл. 31 од Основниот закон за за-
штита на растенијата од болести и штетници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА 
ПАМУКОТ И НА ДРУГИТЕ БИЛКИ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПОДРАЧЈА 
1. За да се спречи ширењето на памуковиот мо-

лец (РесШшрћога ^оѕѕурѓеИа Ѕаипф времено се 
забранува: 

а) одгледувањето на памукот, на сите билки од 
фамилијата на слезовите и на индискиот коноп — 
на подрачјето на околиите Барска и Бококоторска; 

б) одгледувањето на бамји - на подрачјето на 
општината Улцињ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на / 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 139 
30 април 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р^ 

207. 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-

СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
Бидејќи Соборот на производителите на Соју-

зната народна скупштина со своето решение на сед-
ницата од 23 април 1955 година определи да се из-
вршат дополнителни избори за народен пратеник! 
на Соборот на производителите на Сојузната народ-
на скупштина во групата на индустријата, тргови-
јата и занаетчиството во Изборната околија Косов-
ска Митровица во која пратеничко^ место останало 
упразнето, Сојузната, изборна комисија, врз основа , 
на чл. 50, 51, 176 и 177 од Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на сојузните на-
родни пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
на индустријата, трговијата и занаетчиството во 
Изборната околија Косовска Митровица. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 19 јуни 
1955 година. 

Околиската изборна комисија на,длежна за спро-
ведување на изборите за народен пратеник на Со-
јузниот собор на Сојузната народна скупштина во 
Изборната околија звечанска со седиште во Косов-
ска Митровица надлежна е за спроведување на до-
полнителните избори. 

Бр. 19 
28 април 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Потпретседател, Секретар, Претседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. Др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 
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208. 

Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина со своето решение на седницата од 23 
април 1955 година определи да се извршат дополни-
телни избори за народен пратеник на Сојузниот со-
бор во Изборната околија Загреб — град IV во која 
пратеничко^ место останало уиразнето, Сојузната 
изборна комисија, врз основа на чл. 51, 176 и 177 
од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници, до-
несе 

/ Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Сојузниот собор на Со-
јузната народна скупштина во Изборната околија 
Загреб—град IV. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 19 јуни 
1955 година. 

Околиската изборна комисија за Изборната око-
лија Загреб — град IV со- седиште во Загреб надле-
жна е за спроведување на дополнителните избори. 

Бр. 20 
28 април 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

209. 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-

СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
^Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна 

скупштина со своето решение од 23 април 1955 го-
дина определи да се извршат дополнителни избори 
за народен пратеник на Сојузниот собор во Избор-
ната око ли ја! панчевачка I во која пратеничкото ме-
сто останало упразнето, Сојузната изборна комисија, 
(врз основа на чл. 51, 176 и 177 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Сојузниот собор на Со-
јузната народна скупштина во Изборната околија 
п анчев ачка I. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 19 јуни 
1955 година. 

Околиската изборна комисија за Изборната око-
лија панчевачка I со седиште во Панчево надле-
жна е за спроведување на дополнителните избори. 

Бр, 21 
28 април 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

190. Указ за прогласување на Законот за за-
брзување на процесната постапка пред 
редовните судови 289 

191. Указ за прогласување на Законот за да-
нокот на наследства и за данокот на по-
дароци 291 

192. Указ за прогласување на Законот за 
обработување на напуштено земјиште — 295 

193. Указ за прогласување јна Законот за до-
полнување на Законот за прометот со 
земјишта и згради 295 

194. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за општинскиот локален данок и за 

- " десниот самопридонес 
195. Задолжително толкување на чл. 12 во вр-

ска со чл. 3 од законот за прогласување 
- на исчезнатите лица за умрени и за дока-

жување на смртта 297 
196. Задолжително толкување на чл. 22 ст. 1 

од Законот за инспекцијата на трудот и 
членот 13 став 4 од Основниот закон за 
санитарната инспекција 297 

197. Уредба за надоместок за експроприраните 
не подвижноста — — — — 298 

19-8. Уредба за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските претпријатија што произ-
ведат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија — — 300 

199. Уредба за формирање Комисија за пензи-
онисаните воени лица 300-

200. Одлука за начинот на пресметување при-
донесот за социјално осигурување на се-
зонските селско-стопански работници — 301 

201. Одлука за пресметување на успехот на 
стопанските организации по одделни еко-
номски единици со примена на методот 
за пресметување спрема постојаните цени 301 

202. Одлука за интересната норма на кратко-
рочните кредити на селско-стопанските 
установи со самостојно финансирање и на 
селско-стопанските апотеки 302 

203. Одлука за овластување директорот на 
Управата за цивилно воздухопловство да 
донесува прописи од областа на цивилното 
воздухопловство 302 

204. Времена одлука за одделниот додаток на 
пензиите на универзитетските професори 302 

205. Решение за институтите „Борис Кидрич" 
во Винча, „Руѓер Бошковиќ" во Загреб 
и „Јожеф Штефан" во Љубљана како 

, установи со самостојно финансирање — 303 
206. Решение за времена забрана за одгледу-

вање на памукот и на другите билки на 
определени подрачја 303 

207. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори — 303 

208. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори — 304 

209. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори 304 
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