
НА ФЕ ДЕ РАТИ' ЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА Ф Н Р Ј " излегува 
По потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание . - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на Ф Н Р Ј за прет-
плата бр. 1032-Т-220, з а одделни изда -
нија 1032-Т-222 И з а огласи 1032-Т-221. 

Среда, 28 октомври 1953 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 43 ГОД. IX 

ц е н а па иии, „ 1рет-
плата за 1953 година и з н е с е ал А 000. -
дин. , а за странство 1500.— динари. -
Р е д а к ц и ј а ; Улица К р а л е в и н е Марка 
бр. 9 - Т е л е ф о н и : Р е д а к ц и ј а 23-838, 
Администрација 2Ѕ-276, Продавно о д -

д е л е н и е 22-619, Тел. централа 28-010. 

362. 
Врз основа на чл. 48 и 56 од Законот за со-

цијалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии, во врска со чл. 11 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО (ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА И 
ИНВАЛИДНИНА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗАПО-

СЛЕНИ НА ТЕШКИ РАБОТИ 

Член 1 
Осигурениците што се постојано запослени или 

биле порано постојано запослени на тешки работи, 
го остваруваат правото на пензија и инвалиднина 
со скусен работен стаж и намалена старосна гра-
ница по одредбите од оваа уредба и прописите 
донесени врз основа на неа. 

Сојузниот извршен совет определува со оддел-
ни решенија кои запослувања и под кои услови 
Св сметаат како тешки работи во смисла на од-
редбите од оваа уредба. 

Член 2 
Правото на пензија и инвалиднина со скусен 

работен стаж и намалена старосна граница можат 
да го остваруваат осигурениците што имаат нај-
малку пет години ефективно запослување на тешки 
работи. По исклучок, правото на инвалидска пен-
зија и инвалиднина можат да го остваруваат и 
осигурениците што имаат најмалку 3 години за-
послување на тешки работи, ако го прекинале 
запослувањето на такви работи поради болест или 
инвалидност, или врз основа на лекарско мислење 
биле упатени на други работи поради својата здрав-
ствена состојба. 

Член 3 
Кога се определува правото на пензија и ин-

валиднина вјремето на запослувањето на тешки 
работи се смета во пензиски стаж со наголемено 
траење, така што определени периоди на такво 
запослување покуси од една година да се сметаат 
Како полна година пензиски стаж. 

Сојузниот извршен совет пропишува во реше-
нијата предвидени во чл. 1 ст. 2 од оваа уредби 
кое време на запослување проведено на поодделни 
тешки работи се смета како полна година пен-
зиски стаж. 

Член 4 
Осигурениците што наполниле запослени ис-

клучиво на тешки работи толкав работен стаж, 
што пресметан со наголеменото траење во смисла 
на чл. 3 ст. 1 од оваа уредба да изнесува 35 години за 
машки односно 30 години за жени, можат да го 
остваруваат правото на полна староска пензија 
без обѕир на годините на староста. 

На осигурениците што не наполниле полн ра-
ботен стаж исклучиво во запослување на тешки 
работи (ст. 1), но провеле ефективно најмалку пет 
години на такви работи, при утврдувањето на 
правото на старосна пензија им се намалува опре-
делената со закон старосна граница за здобивање 
со правото на старосна пензија^ така што за секој 
наполнет определен период ефективно запослува-
ње на тешки работи да се намалува пропишаната 
старосна граница за по една година. 

Сојузниот извршен совет во решенијата лред-ч 
видени во чл. 1 ст. 2 од оваа уредба пропишува^ 
за кој период ефективно запослување на пооддел-
ни тешки работи се намалува старосната граница 
за по една година. 

Член 5 
Додека со одделните решенија во смисла на 

чл. 1 ст. 2 од оваа уредба не ќе се определат и: 
другите запослување на кои што осигурениците 
се здобиваат со правото на пензија и инвалиднина 
со скусен работен стаж и намалена старосна граница^ 
се сметаат како тешки работи во смисла на одреда 
бите од оваа уредба запослувањата: 

1) на работи на пилот на цивилното воздух 
хопловство и стопанската авијација; 

2) на работи што се вршат во кесони; 
3) на ронилечки работи — 

ако осигуреникот работи на тие работи со полно, 
редовно работно време пропишано за тие работи, 

Член 6 
При определувањето правото на пензија и ин-

валиднина, времето на запослувањето на работите 
цитирани во чл. 5 се смета во пензиски стаж со 
на големоно траење, така што секои 8 месеци про-
ведени на тие работи да се сметаат како една го-
дина пензиски стаж. 

По одредбата од претходниот став ќе се смета 
и времето што го провеле осигурениците порано 
како воени осигуреници на должностите во летач-
ката или подморничката служба или во граничната 
служба на граница, кое време се засметува за 
пензиски стаж наголемено за 50% по прописите 
за социјалното осигурување на воените лица. 

Член 7 
На осигурениците запослени на работите ци-

тирани во чл. 5 од оваа уредба им се намалува 
определената со закон староска граница за здо-
бивање со правото на старосна пензија (чл. 4 ст. 
2) за по 1 година на секои наполнети три години 
ефективно запослување на тие работи. 

Член 8 
На уживателите на пензии и инвалиднини 

определени пред да влезе во сила оваа уредба, 
што провеле "најмалку пет години ефективно на 
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работите споменати во чл. 5 од оваа уредба, ќе 
"Лџ се определат по нивно барање нови пензии и 
Инвалиднини според работениот стаж ѓтресметан по 

6 од оваа уредба. 
Одредбата од претходниот став аналогно важи 

и за уживателите на фамилијарни пензии. 

Член 9 
На лицата што биле запослени на работите 

споменати ^о чл. 5 на оваа уредба а кои по вле-
гувањето во сила на Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нив-
ниве фамилии престанале да работат поради бо-
лест, изкеможеност или старост и не се здобиле 
со правово на инвалиднина или пензија по про-
писите што постојат затоа што не го наполниле 
пропишаниот со закон работен стаж или старосна 
граница ќе им се признае, по нивно барање, пра -
вото на пензија односно инвалиднина, ако ги 
исполнуваат условите -за остварување на тоа право 
по одредбите од оваа уредба. 

Член 10 
Пензиите односно и н в а л и д н и т е определени во 

смисла на чл. 8 и 9 од оваа уредба припаѓаат од 
првиот ден на наредниот месец по поднесувањето 
на барањето во смисла на одредбите од оваа 
уредба, 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. П. бр. 247 
26 октомври 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

363. 

Врз основа на чл. И од Законот за спроведу-
в.ање на Уставниот закон, а во ќрсќа со чл. 56 од 
Основниот закон за општествениот придонес и за 
даноците, Сојузниот извршен со^ет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата на данокот на промет, што е соста-
вен дел на Уредбата за Тарифата на данокот на 
тфбмет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/53, 19/53, 
01/53), се вршат следни измени и дополненија: 

I Во делот А — Птмшзводи: 
1. број 3 се менува и гласи: 
„3 Сол: 

' 1) фина дин. 18 
2) мелена и варена „ 13 
3) немерена „ 9 

Забелешка: 
1) Даночна основица е 1 кг. 
2) На данокот по овој тар. број не подлежува 

долга за потребите на индустријата и солта за до-
датокот. Како сол за добиток се смета само снаа 
СОЈ! што не е добра за човечка потрошувачка." 

2. Тар. број 6 се укинува. 
3. Тар. број 13 се менува и гласи: 

„13 Памучно селанско п р е д н о на 
индустриското производство 16%" 

4. Тар. број 14 се менува и огласи: 
„14 Буни ца на индустриското произ-

водство за плетење 16% 
5. Место тар. број 16 се ставаат след-

ните т ф . броеви: 
„16 Памучна трикотажа и позаман-

тери ја 20% 
16а Памучни чорапи 20% 

Забелешка: Данокот по стопата од 20% 
се плаќа од 1 август 1953 година." 

6. Во тар. број 18 наименувањето се менува и 
гласи: 

„18 Индустриски памучни предива (освен па-
мучното селанско предиво на индустриското произ-
водство)". 

7. Тар. број 21 се укинува. 
8. Тар. број 23 се менува и гласи: 

„23 1) Сета долна и техничка кожа од 
крупен добиток, освен: нелина, опашкпна и 
техничка кожа од шијата и окраина 30% 

2). Напа за облека, ракавичарска напа, 
сите видови свињска кожа. постава ед ситен 
добиток; и цепениов — шпалт без обѕир на на-
мената 10% 

3) Сета друга горна кожа од крупен и 
ситен добиток, освен: масна и цутов ана кра-
вата и ед шијата и окраината од масна и 
цугована кравина 50% 

Забелешка: 1) Данокот по овој тар. број го 
плаќаат и сите занаетчиски претпријатија и ду-
ќани (и занаетчии) што произведат стоки од; овој 
тар. број од сурова кожа набавена од прсизЕОдите-
лите (земјоделци и други), или примена од порача-
но!', без обѕир дали изработената кожа ја продаваат 
или преработуваат во други финални производи. 

2) Данокот по овој тар. број не се плаќа: 
а) кога производите од овој тар. број им се 

продаваат на индустриските претпријатија или од 
страна на производителот или увозникот како ,инду-
стриско претпријатие се трошат како материјал с а 
репродукција; 

б) кога п роиз во ди те л ит е, увозниците или инду-
стриските претпријатија с ! преработка на к о к и 
изработуваат скроени пенџиња за обувки ^ т а н ц у -
в а ш полу гонов и) и со свој жиг ги пуштаат ћо 
промет. 

3) Под тон. 3 од овој тар. број" спаѓаат сита 
преработки од сурова непал на крупен добиток што 
не се наменети с а долните делови на обувките. 
Исто така овде спаѓаат и сите преработки од кегла 
од сите видови добиток што не се изрично изземени 
во тон. 2 од овој тар. број (шбвро и шезрет што не 
се употребуваат за рахавичарска напа туку како 
горна кожа)". 

9. Тар. број 24 се менува и гласи: 
„24 Сарова кожа од крупен добиток (говедска, 

-битолска, телешка, јунешка, коњска, магарешка, од 
ждребе, од мазга, од мула) дин, 25 

Забелешка: 1) Даночна основица е 1 кг. 
2) Даночен обврзник е претпријатието, задру-

гата или лицгто што купува кожа од производи-
телот. Даночната обврска настанува во моментот 
на откупот. Ако кланицата продава сурова кожа 
од сопственото производство, како даночен обврзник 
се смета кланицата, а даночната обврска настанува 
во моментот на продажбата. Даночниот обврзник е 
должен при продажбата на кожата да назначи на 
фактурата дека е платен данокот. 

3) Сурова свињска кожа и сурова кожа од друг 
ситен добиток не подложува на данок." 

10. Во тар. број 27 точ. 2, место даночната стопа 
од „45%" се става даночната стопа „30%", 
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11. Во забелешката 4 кон тар. број 40, по зборот: 
„на др вно-инду егри ски те претпријатија", се става 
запирка и се додава: „на шумските управи и шум-
ските стопанства," а по зборот: „дрвно-индустриско 
претпријатие" се става запирка и се додава: „шум-
ска управа и шумско стопанство." 

12. Во тар. број 41 се вршат измени и дополне-
нија: 

— во точ. 2 под (3) помеѓу зборот „казани" и 
„котлови (бакрачи)", се ставаат зборовите: „во кои' 
не спаѓаат казани (цилиндри) за греење вода во 
купатила"; 

— на крај на точ. 4 се додава: 
ѓ) волнени влечени и чешлани предива од зана-

етчиското производство 50% 
Одделна забелешка: Данокот по оваа точка не 

се плаќа' кога производите од оваа точка им се 
продаваат на индустриски претпријатија односно 
на занаетчиски претпријатија (дуќани) или задруги 
за производство на килими и кога од страна на за-
наетчиското претпријатие-прошводител или задруга-
производител се троши како материјал за производ-
ство на килими"; 

— точ. 5 се менува и гласи: 
„5) Производи од гранката 127 — Прехранбена 

индустрија: 
а) прехранбени производи врз базата на шеќер 

и какао производи: 
(1) какао маса, какао путер и какао 75% 
(2) чоколадо и чоколадни бонбони 60% 
(3) други бонбони 25% 
(4) слаткарски производи и слатки 10% 
б) вештачки вина и шампањ: 
(1) вештачки вина дин. 45 
(2) медицински вина „ 35 
(3) шампањ „ 200 
в) вештачки жестоки алкохолни пијалоци: 
(1) ликер дин. 100 
(2) рум, бренди, џин, вотка, виски 

и мастика „ 80 
(3) други вештачки ракии „ 60 
г) сириште течно и во прав 20% 
Одделна забелешка: за производите под б) и в) 

од оваа точка важат забелешките кон тар. број 
34 и 35"; 

— зад точ. 6 се додава нов став: 
„По исклучок, на пчеларскиот алат и пчелар-

окиот прибор од метал се плаќа данокот на промет 
но стопата од оваа точка, а не по стопите што ва-
жат за другите производи од тие метали"; 

—забелешката 1 станува 16), а пред неа се 
додаваат нови забелешки кои гласат: 

,Д) Како производи на занаетчиството што спа-
ѓаат под овој тар. број се сметаат сите предмети 
изработени во занаетчиството што се ставаат во 
промет преку трговската мрежа или непосредно од 
страна на производителот без обѕир дали се произ-
ведени од сопствен материјал или од материјал на 
порачачот. 

1а) На производите од различен материјал што 
претставуваат една органска поврзана и неразде-
лива целост се плаќа данок по стопата што важи 
за материјалот кој на доти чинот производ му дава 
карактеристика. Како карактеристичен материјал 
се смета оној од кој се направени деловите што ја 
овозможуваат употребата на производот за целите 
за кои е тој наменет. Во случај на сомнение, ќе се 
смета како карактеристичен материјал оној што по 
количината (обемот) е најмногу употребен. 

На производите од различен материјал што не 
претставуваат органски поврзана и неразделива 
целост, туку во производството и во трговијата се 
појавуваат како одделни делови, данокот се плаќа 
по стопата што важи за секој тој дел одделно, ако 
производот како целост не е одделно предвиден во 
Тар.ифата"; 

— на крај на ст. 1 од досегашната забелешка 1 се 
додава: „Исто така, по овој тар. број го плаќаа^ 
данокот и занаетчиските погони на трговските и 
сообраќајните претпријатија, како и занаетчиските 
работилници на државните органи, установи и 
школи"; 

— забелешката 5 се брише. 

II Во делот Б — Услуги: 

1. Во тар. број 1 по ст. 2 од забелешката 2 се 
додаваат нови ставови: 

„Кинематографските претпријатија плаќаат да-
нок во текуштата година во вид на аконтации по 
стопата што му одговара на годишниот износ на 
прометот постигнат во минатата година. На крај 
на годината народниот одбор на околијата односно 
градот или градската општина со одделни права ќе 
го установи фактичко постигнатиот промет спрема 
кој ќе се изврши пресметка на данокот. 

Новите кинематографски претпријатија плаќаат 
аконтација на данокот во текот на првата година на 
работата по стопата што му одговара на годишниот 
промет за 80% на искористувањето на капацитетот 
за предвидениот број претстави." 

2. Во тар. број 1 во забелешката 10 под б) по 
зборовите: „пионерите и учениците на средните 
школи и на школите во стопанството" се става 
запирка и се додава: ,децата на борците и незгри^ 
жените деца без родители што се сместени во дет-% 
ски домови." 

3. Во тар. број 8 на крај на забелешката 1 се 
додава нов став: 

„По исклучок во случај на издавање под наем 
работни простории со слободно договарање односно 
со наддавање, данокот се плаќа на истиот износ на 
наемнината на кој е платен и до заклучувањето на 
договорот за слободно договорена наемнина.^ 

4. Во тар. број 7 тон. 2, наместо наименувањето: 
„Слаткарници на сиот промет", се става наименува-
ње: „Слаткарници — на сиот промет на слаткар^ 
ските производи." 

5. Во тар. број 7 во забелешката 1 место збо^; 
ровите: „и планинарските и други домови вклучу-
вајќи" се ставаат зборовите: „и разни домови освед 
планинарските и смучароките, вклучувајќи меѓу 
даночни обврзници." 

6. Во тар. број 7 во забелешката 3 се бришат 
зборовите: „и други". 

7. Во тар. број 7 на крај на забелешката 7 се 
става запирка и се додаваат: „во планинарските и 
смучарските домови". 

8. Во тар. број 10 досегашната забелешка стану-
ва забелешка 2, а пред неа се додава нова забе-
лешка: 

„1) Како транспортни услуги се сметаат услу-
гите за превоз на стоки со моторни и спрежни во-
зила во друмскиот сообраќај, превоз на стоки со 
пловни објекти (и сплавови), превоз на патници со 
моторни и спрежни возила и со пловни објекти, 
било овие услуги да се вршат во месниот било да 
се вршат во меѓумесниот сообраќај. Овде се подра-
збира и превоз на дрва и на друг материјал со 
запрега по шумските патишта, прокопи и усеци, без 
обѕир дали се употребуваат коли или не. 

Утоварно-истоварните услуги спаѓаат под овој 
тар. број само ако се вршат со шпедитерски и тран-
спортни услуги од страна на исто лице." 

Ш. Во делот В — Добра 
По тар. број 2 се додава нов тар. број, кој гласи: 
„Тар. број 3 — На промет на моторни возила 

(камиони, автобуси, патнички автомобили, автотрак-
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тгори, моторцикли и сл.) и нивни приколици се 
плаќа данок на промет по стопите што ќе ги опре-
дели сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство. 

Забелешка: 1) Данокот на промет на ,моторни 
возила го плаќа купувачот од набавната цена одно-
сно, во случај на сомнение, од прометната цена на 
моторното возило. 

2) Данокот по овој тар. број мора да се плати 
најдоцна во срок од 15 дена од денот на склучува-
њето на договорот. Ако данокот не се плати навре-
мено, ќе се плати во двоен износ. 

3) Без потврда за платениот данок по овој тар. 
брод'не може да се изврши регистрација на соп-
ственоста односно промената на сопственоста на 
возилото. 

4) Данокот по овој тар. број не се плаќа кога 
купувачот докаже дека за купеното моторно возило 
при увозот е платена разликата помеѓу цените на 
внатрешното и цените на надворешното пазариште 
по коефициентите пропишани за пресметка на раз-
ликите помеѓу цената на д етичкото моторно возило 
на внатрешното и цената на надворешното пазари-
ште, доколку овие коефициенти се еднакви или по-
големи од коефициентите што важат во моментот 
на извршениот промет односно во моментот на реги-
страцијата на промената на сопственоста на мотор-
ното возило. Ако коефициентите по кои е платена 
(разликата при увозот биле помали од коефициен-
,тите што важат во времето на извршениот промет 
односно регистрација, данокот по овој тап. број ќе 
се плати по стопата што претставува разлика поме-
ѓу тие коефициенти, ако сојузниот Државен секре-
тар за работи на народното стопанство не определи 
друга стопа на данокот. Исто така не се плаќа данок: 
по овој тар. број ни тогаш кога купувачот ќе дока-
же дока купеното моторно возило е од домашно 
производство набавено од производителот во зем-
јата (фабрика за автомобили) во времето од 1 ја-
нуари 195'2 година па натаму или порано по цената 
што и' одговара на висината на цената во времето 
на настанувањето на даноночната обврска по овој 
тар. број. 

Член 2 
На крај на чл. 4 од Уредбата за Тарифата ца 

данокот на промет (,,Службен лорнет на ФНРЈ" бр, 
1/53) се додава нов став кој гласи: 

„Ако во Уредбата или во Тарифата на данокот 
на промет е предвидено данокот да не се плаќа при 
продажбата на стоките на индустриското претпри-
јатие заради нивна натамошна преработка или при 
продажбата или употребата на стоките за некои 
други цели, а извозното претпријатие не ги извезе 
таквите стоки што при купувањето ти определило 
за ,извоз, туку му ги продаде на индустриско прет-
пријатр!е заради преработка или употреба за други 
цели за кои е предвидено ослободување од данокот, 
— тогаш извозното претпријатие има право на вра-
ќање на данокот на промет што го платило при на-
бавката на тие стоки. Во овие случаи се постапува 
како да се стоките извезени." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 октомври 1953 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. П. бр. 246 

28 октомври 1953 година 
Белград 

Претсе,ддтзд џџ Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с, 

364. 

Врв основа на чл. 20 точ. 1 и 4 од Законот за; 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 1 

ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТЕНИ ЈА НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ НА ГРАДОВИТЕ, ГРАДСКИТЕ ОПШТИ-
НИ с о ОДДЕЛНИ ПРАВА И ОПШТИНИТЕ ЗА1 

ПРОШИРУВАЊЕ НАМЕНАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ' 
ТЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Градските собори на народните одбори на гра-. 

ловите во согласност со соборите на производите^ 
лите, односно народните одбори на градските оп-
шти,ни со одделни права и општин,ите можат со 
свои одлуки да пропишат средствата чија што на-
мена со посебните прописи наведени во чл. 2 од 
оваа уредба е ограничена за одржување и изградба 
на станбени згради или за други одделни видови 
на станбената и комуналната изградба, да можат 
да се употребуваат за сите видови одржуван,а и 
изградба на станбено-комунални, културно-просзет-
ни, социјални; и здравствени објекти. 

Одлуката од претходниот став може да се до-
несе во случај кога градот, градската општина со 
одделни права односно општината нема потреба 
наведените наменски средства да ги користи за 
целите за кои биле определени, или ако измената на 
намената се покаже како потребна од други оправ-
дани разлози. 

Народните одбори на општините ги донесуваат 
одлуките во согласност! со народниот одбор на око-. 
ли јата (околискиот собор и соборот на производи-
телите). 

Член 2 
Како средства чија што намена е ограничена 

за одржување и изградба на станбени згради или 
за други; одделни видови станбена и комунална из-
градба со посебни преписи се сметаат: 

— средствата добиени со продажбата на стан-
бените згради од општонародниот имет кои градот, 
градската општина со одделни права оди осно оп^ 
штицата може да ги употреби ,само за одржување 
и изградба на станбени згради (чл. 2 од Уредбата 
за продавање станбени згради од општонародниот 
имот г - „Службен1 лист на ФНРЈ", бр. 17/53); 

— средствата од данокот на платниот фонд што 
градот, градската општина со одделни права одно-
сно општината може да г,и користи за целите на, 
станбената и комуналната (изградба (чл. 20 од Уред-
бата за данокот на платниот фонд „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 17/53); 

— средствата од таксите и даноците на проме-
тот што народните одбори; врз основа на одредбите 
од 'Уредбата за овластување народните одбори за 
пропишување такси и данок на промет („Службен 
л "пот на ФНРЈ", бр. 19/53) наплатите за комунална 
изградба^ за изградба патишта, мостови и сл. (чл. 
5 ст. 1) јјлли за одржување и изградба на станбени: 
зграда (чл, 5 ст. 2). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Сојузен извршеа совет 
Р. п. бр. 245 

28 октомври 1953 година 
Белград' 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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365. 

Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршеа 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

I. Основни одредби 
Член 1 

Катастарот на земјиштето се изработува врз 
основа на извршениот премер и катастарското кла-
сирање на земјиштето. 

Катастарот на земј,иштето служи за технички, 
економски и ст зли етички цели, за изработка на 
земјишни книги и како основа за оданочување 
приходите од земјиштето. 

Член 2 
Катастарот на земјиштето мора трајно да се 

одржува во' согласност со фактичната состојба на 
теренот и да се обновува спрема потреба. 

Член 3 
Изработката и обновувањето на катастарот 

опфаќаат: премер на земјиштето, катастарско кла-
сирање на земјиштето, изработка на катастарскиот 
операт и ревизија на катастарот. 

Одржувањето на катастарот се состои во спро-
ведувањето низ катастарскиот операт сите стан-а-ти 
измени во состојбата на имотот, формата, површи-
ната, културата и класата на земјиштето, како и 
границите на катастарската општина. 

Член 4 
Сите премери на градовите и населбите што се 

изведат заради изработување регулациони, нивел ак-
циони и слиади планови, заради снимањ-е поголеми 
површини за хи дротехнмчки! работи и други сноп апт-
еки цели, заради хомасации, арондации и парцч^ 
лации на земјиштето, као и мерење заради траси-
рање патишта, железнички пруги и канали, заради 
снимање рудни полиња, шумски и селско-стопански 
комплекси и слично, и тоа без обзир јкој ги изводи 
овие работа, — се вршат ЕО согласност со одредбите 
од оваа уредба и со прописите издадени врз основа 
на неа. 

Овие премери мораат да бидат извршени така 
што да можат да се користат и за катастарот на 
земјиштето. 

Член 5 
Сите работи околу изработката и обновувањето 

на катастарот, како и надзор над одржувањето и 
други работи во врска Со катастарот на земјиштето, 
спаѓаат -во наглесност на Сојузната геодетска упра-
ва и на геодс гените управи би народните републики 
и автономните единици. 

Сите работи; во врска со одржувањето на ката-
старот ги вршат народните одбори на околиите 
(градските) преку своите стручни органи — ката-
старските управи. 

Член 6 
Катастарските планови и операти се јавни. 
Увидот но катастарските планови и операта е 

сл со с де%, и може да се врши само во престори лте 
на ката,старската утрава. 

Изнесување катастарски планови и операти од 
просториите на катастарската управа не е побо -
лено. 

Катастарската управа на околијата (градот) е 
должна^ по барале ед заинтересираните странки да 
дава копии ед планови и други делови на операти 
со наплатување пропишаната такса. 

II. Катастарски општини и катастарски околии 
Ч л ен 7 

Основна катастарска -подрачна единица е ката-
старската општина? ' 

Катастарската општина ги опфаќа сите земји-
шта на подрачјето на една населба (село, град) и 
за неа се состава еден катастарски опфат. 

Член 8 
Одлука за формирање катастарски општини 

донесува народниот одбор на околијата (градот), 
по прет-ходна согласност од републичкиот извршен 
совет. 

На подрачје на една административна општина 
може да се формира една или повеќе катастарски 
општини. 

Член 9 
Границите па секоја катастарска општина мора^ 

ат на теренот да се установат и омеѓат и во запи-
сник да се опишат. 

Член 10 
Подрачјата на поодделни катастарски општини 

ги разграничува одделна комисија. 
Комисијата се состои од по две лица од под-

рачјето на катастарските општини чии граници се 
утврдуваат и од претставник на народниот одбор, 
на околијата (градот), кој мора да е геодетски 
стручњак. 

Лицата од подрачјето на катастарските општи" 
- ни ги определува народниот одбор на надлежната 
општина. 

Член 11 
Спорот околу разграничување го на катастар^ 

ските општини на подрачје на една админисгра-ч 
тивка општина 10 решава народниот одбор на оти 
штицата. 3ат 1 нтгрее.лрзттмте иматели ги застапуваат 
во спорот кивни претставници. 

Ако дојде до спор околу разграничувањето на 
катастарските општини затоа што е спорна грани-
цата помеѓу две административни општини на иста 
околија (град), спорот го решава народниот одбор 
на околијата (градот); ако ,цојде до спор затоа што 
е спорна границата помеѓу две околии на иста на-
родна република, спорот го решава републичкиот, 
извршен совет; аба дојде до спор затоа што е спорна 
границата помеѓу две народни републики, спорот го 
решава Сојузниот извршен совет. 

Против решението за разграничување на ката-, 
езерските општини што го донесува народниот од-
бор на општината може да се подаде жалба до на-
родниот одбор на околијата (градот). Против реше-
нието што ќе го донесе во прв степен народниот 
одбор на околијата (градот) може да се подаде 
жалба до републичкиот извршен совет. Срокот за 
жалба изнесува 15 дека ед денот на приемот на 
решението, а решението по жалбата ќе се донесе 
во ср.ок од 15 дена од приемот на жалбата. 

Против решението на народниот одбор на око-
лијата (градот) до-несено во втор степен, како и 
против решенијата на републичкиот и Сојузниот 
извршен совет, може да се започне управен спор. 

Член 12 
Повеќе катастарски општини формираат ката-

старска околија, така што таа да го опфаќа под-
рачјето кое при извршувањето на катастарското 
класирање што постои е утврдено како економска 
единица со слични природни и други услови за 
стопанисување. 

Ш. Премер на земјиштето 
Член 13 

Со премерот на земјиштето се утврдуваат форда; 
и површините на сите парцели на подрачјето на 
една катастарска општина. 

Парцела е дел од земјиште на една култура 
што припаѓа на ист имател. 

Премерот треба да даде хоризонтална и верти-
кална претстава на теренот. 

^Р премерот е државната триантуладија 
и нивелманот. 
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Премерот го вршат органите на геодетската 
служба. 

Оригиналните планови на премерот и податоци 
за триангулациј ата и нивелманот се чуваат во од-
делни архиви на републичките геодетски управи. 

Член 14 
Со цел да се осигури точноста на премерот, соп-

ствениците, држателите (имателите) и органите за 
управување со земјиштето се должни пред преме-
рот да ги омеѓат и обележат со видливи белези од 
природен или вештачки камен границите на сите 
земјишта што се наоѓаат во нивна своина, државина 
или под нивна управа, и тоа во срокот што ќе го 
определи народниот одбор на околијата (градот). 

IV. Катастарско класирање на земјиштето 
Член 15 

По завршениот премер на секоја катастарска 
општина се врши катастарско класирање на земји-
штето спрема начинот на искористувањето (видот 
па културата) и бонитетот (плодноста) на земји-
штето. 

Член 16 
Спрема начинот на искористувањето (култура^ 

та) сите плодни земјишта се разврнуваат (во: 
а) ниви (ораници), 
б) бавчи, 
в) овошни градини, 
г) лозја, 
д) ливади, 
ѓ) пасишта и планини, 
е) шуми, 
ж) трстици, мочуришта, рибници и езера. 
Спрема бонитетот (плодноста) секој од овие ви-

дови се дели на осум класи по катастарските 
околии. 

Член 17 
Земјиштето го класира одделна комисија. 
Комисијата има три члена. Двајца определува 

надлежниот народен одбор на општината од редо-
вите на граѓаните од подрачјето на катастарската 
општина која се класира, третиот е агроном што 
ќе го определи народниот одбор на околијата 
(градот) во согласност со републичката геодетска 
управа. 

V. Изработка на катастарскиот операт 
Член 18 

Врз основа на податоците на извршениот пре-
мер и катастарското класирање на земјиштето се 
изработува катастарски операт, кој содржи следни 
делови: 

а) записник за омеѓување границите на ката-
старската општина. 

б) детални скици на премерот, 
в) каиш на деталните планови, 
г) список на парцелите, 
д) пописни листови, 
ѓ) сумаркиќ на пописните листови, 
е) распоред по културите и класите, 
ж) азбучен преглед на имателите, 
з) нумерички преглед на пописните листови, 
ѕ) список на угледните земјишта, и 
и) список на координатите и апсолутни виси-

ни (коти). 
Член 19 

Пе^а-л одите од катастарскиот операт на секоја 
катастарска општина за површините, културите, 
клис-пп , р,, мате лита односно органите за управување 
се изложуваат на јавен увид на подрачјето на ка-
тас7.--реката општина. 

Податоците ги изложува комисијата составена 
од Јџ^лјца претставници на народниот одбор на оп-
штината и еден претставник на народниот одбор на 
околијата, кој мора да е геодетски стручњак. 

Комисијата е должна да повика со писмена ин-
дивидуална поучна претставник од секое домаќин-

ство односно од органот за управување, заради увид 
во податоците на катастарскиот операт. 

Времето за кое мора катастарскиот операт да 
биде изложен го определува републичката геодет-
ска управа за секоја катастарска општина, и тоа 
со обѕир на нејзината големина. 

Член 20 
На податоците запишани во катастарскиот опе-

рат, освен на податоците за класирањето на земји-
штето, заинтересираните можат да дадат приговор 
во текот на самото изложување. 

Комисијата е должна во текот на изложувањето 
на податоците да ги реши сите подадени приговори. 

Заинтересираните можат да подадат ќфќба. до 
народниот одбор на околијата во срок од 15 дена по 
завршеното изложување, ако не се сложуваат со 
податоците што се однесуваат до класирањето на 
земјиштето, како и до другите податоци од ката-
старскиот операт. 

Жалбите од претходниот став ги решава оддел-
на ком-исија што ја именува народниот одбор на 
околијата. Во составот на оваа комисија задолжи-
телно влегува и еден претставник од републичката 
геодетска управа. . 

VI. Одржува-ше на катастарот 
Член 21 

Соисгошиците, држателите и органите за упра^ 
вување со земјиштето должни се да ^ пријават на 
надлежната катастарска управа секоја станата 
мена во состојбата на имотот, во начинот на ис^б-
рздстување и бонитетот на земјиштето, и тоа во срок 
од 30 дена од денот на станатата измена^ 

Измените што ќе ги установат катастарските 
органи сами се замаат во постапка како да се 
пријавени. 

Народните одбори на општините се должни да 
го контролираат и да водат надзор над исполнува-
њето на одредбите од ст. 1 и 2 од овој 'член. 

Судовите и другите органи што донесуваат од-
луки за измените во сопственичките односи должни 
се да испратат секоја измена и до надлежната ката-
старска управа на народниот одбор на околијата 
(градот), со цитирање на катастарските ознаки. 

Државните органи, установи, стопанските орга-
низации и лицата што вршат геодетски работи се . 
должни да и' предадат на надлежната катастарска 
управа оригинални теренски и канцелариски еЛабо-1 
рати, како и по две копии од планот, заради одо-
брување и спроведување на измените во катастар-
скиот операт што постои. По прегледот и одобру-
вањето на планот катастарската управа е должна 
да му врати на подносителот една заверена копија.1 

Член 22 
'Катастарската управа на народниот одбор на 

околијата (градот) е должна секоја година ѓо вре-
мето од 1 мај до крај на октомври да ги извршат 
сите увиди и премерувања по пријавите од ст. 1 од 
претходниот член примени до 1 мај. 

На увидот и премерувањата се повикуваат за-
интересираните лица. 

Увидите и премерувањата се вршат по однапред 
утврдениот план, што го утврдува народниот одбор 
на околијата (градот) во согласност на републичката 
геодетска управа. 

I Член 23 
Секоја десетта година катастарската управа на 

народниот одбор на околијата (градот) е должна да 
изврши споредба на состојбата на катастарскиот 
операт на секоја катастарска општина со состојбата 
на теренот. 

Ако како резултат на извршената споредба дд 
претходниот став се утврди дека состојбата на те-
ренот не се сложува со состојбата во катастарскиот 
операт, сите утврдени измени се изложуваат на ја-
вен увид на начинов орредел^ 190 да, Џ џ џо од 
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Член 24 
Се' додека не ќе се спроведат измените низ ка-

тастарскиот операт, се зема како точна состојбата 
Иго Произлегува од катастарскршт операт. 

VII. Ревизија на катастарот 
Член 25 

Ревизијата на катастарот се в р т и тогаш кога 
од какви и да се разлози појави значително несло-
жување помеѓу податоците во катастарскиот опе-
рат (катастарот) и фактичната состојба на теренот 
Ное н!то несложување не може да се отстрани со 
мерките за редовно одржување. 

Ревизијата на катастарот може да биде (вршена 
во поодделни катастарски општини, во поодделни 
околии, во народните републики и во целата др-
жава. 

Ревизијата на катастарот опфаќа: обновување 
на катастарскиот премер (со реамбулација или со 
нов премер) и обновување на класирањето на земји-
штето, и ново установување на состојбата на имо-
тот и културите. 

Член 26 
Ревизијата на катастарот може да се прет-

приеме: 
— по барање од најмалку една половина на да-

ночните обврзници на една катастарска општина. 
— по барање од народниот одбор на општината 

односно околијата (градот); 
— по предлог од органот на геодетската служба. 
Одлука за ревизија на катастарот донесува на-

родниот одбор на околијата (градот), во согласност 
со републичката геодетска управа, ако се бара ре-
визија на ктгасхарст во границите на една админи-
стративна општина, а во други случаи републичката 
геодетска управа. 

1 Член 27 
Трошоциве на ревизијата паѓаат на товар на 

органот ничија донесол одлука за ревизијата, од-
носно на товар на даночните обврзници ако одлу-
ката за ревизија е донесена по нивно барање. 

Резултатите на ревизијата на катастарот се из-
ложуваат на јавен увид по одредбите на чл. 19—20 
од оваа Средба. 

VIII. пресметување на катастарскиот приход 
1 Член 28 

Катастарскиот приход се утврдува со обѕир на 
Површината на земјиштето, начинот на неговото 
искористување (култура), класата (бонитетот) на 
земјиштето и цената на селско-стопанските произ-
води. 

Катастарскиот приход служи како основ за об-
лог на данокот на приходот од земјиштето. 

Член 29 
Катастарскиот приход го опфаќа приходот од 

билното производство и од сточарството. 
Член 30 

Приход од билното производство е паричната 
вредност на средниот принос на земјиштето кој се 
постигнува на единица површина (1 ха), при оби-
чаен плодоред и начин на обработка, а по одбиток 
на просечните материјални трошоци. 

Среден принос е количината на производите 
што се добија на единица површина (1 ха) во про-
сечната економска година, при обичаен начин на 
стопанисување. 

Како просечни материјални трошоци се сме-
таат издатоците што редовно бараат обичаениот на-
чин на стопанисување, а кои се потребни заради 
Добивање на средниот принос. 

Во материјалните трошоци влегува и аморти-
зацијата на зградите, инвентарот, овошните гради-
нки, лозја и хмеларници. 

Член 31 
Приход од сточарството е паричната вредност: 

на прирастот на сточниот фонд, на млекото, волна-

та и другите производи што ги дава фондот што 
постои во една околија, по одбиток на просечните 
материјални трошоци за исхрана и одгледување на 
добитокот, како и амортизациите на зградите и ин-
вентарите потребни за чување на добитокот и за 
негова исхрана. 

Приходот од сточарството не се искажува од-
делно, туку се вклучува во приходот од билното 
производство, и тоа во приходите на оние култури 
(чл. 16) што учествуваат во исхраната на добитокот. 

Засметувањето на приходот од сточарството во 
приходот од поодделни култури на една околија со 
врши по процентот што се добија од односот на 
вкупниот приход од сточарството на околијата 
спрема збирот на приходите на културите што уче-
ствуваат во исхраната на добитокот. 

Член 32 
Катастарскиот приход се пресметува за секој% 

култура и класа во рамките на катастарската око-
лија. 

Член 33 
Секоја катастарска околија има своја скала на 

катастарскиот приход, и тоа по класите за секој 
вид култура (чл. 16). 

Член 34 
Сојузниот извршен совет, републичките изврш-

ни совети и извршните совети на автономните еди-
ниции, како и народните одбори на околиите (градо-
вите), ги именуваат комисиите за утврдување на 
катастарскиот приход. 

Сојузната комисија за утврдување на катастар-
скиот приход има право на надзор над работата на 
републичките комисии, на комисиите на автоном-
ните единици и комисиите на народните одбори на 
околиите (градовите), а републичките комисии имаат, 
право на надзор над работата на комисиите на ав-
тономните единици и на комисиите на народните од-
бори на околиите (градовите). 

Член 35 
Скалите на катастарскиот приход по класите л 

културите ги утврдува околиската комисија за 
утврдување на катастарскиот приход а ги одобрува 
народниот одбор на околијата (градот) врз основа! 
на образложениот предлог од споменатата комисија. 

Член 36 
Извршниот совет на автономната единица, ре-

публичкиот извршен совет и Сојузниот извршен со-
вет можат да дадат приговор на скалата на ката-
старскиот приход што ја одобрил народниот одбор 
на околијата (градот). 

По повод приговорот народниот одбор на око-
лијата (градот) должен е повторно да ја земе во 
претрес скалата и да донесе нова одлука. Ако из^ 
вршниот совет на автономната единица или репу-
бличкиот извршен совет односно Сојузниот извршен 
совет не се сложи ни со оваа одлука — може да ја 
измени. 

Член 37 
Катастарската управа на народниот одбор на 

околијата (градот) го пресметува во катастарскиот 
операт катастарскиот приход за секој неодделен 
даночен обврзник. 

Катастарската управа е должна до крајот на 
декември секоја година да испрати до финанси-
скиот орган на народниот одбор на околијата спи-
сок на обврзниците со назначување на нивното ме-
сто на живеење и на вкупниот износ на катастар-
скиот приход на секој неодделен обврзник. 

IX. Казни 
Член 38 

Со парична казна до 10.000 динари или со казна 
затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок лиц4 
или одговорниот службеник на правно лице: 

а) ако не поднесе податоци што врз основа на 
оваа уредба или други прописи е должен да ги под-
несе, или не поднесе податоци што ги бара од него 
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врз основа на оваа уредба катастарскиот орган, или 
не ги поднесе во оставениот срок, или (не се одзове 
на поканата на катастарскиот орган да му ш даде 
бараните податоци; 

б) ако го пречи катастарскиот службеник да из-
врши (премерување, класирање или увид на самото 
место заради присобирана податоци за изработка, 
обновување или одржување на катастарот; 

в) ако ги уништи постојаните белези поставени 
со цел на геодетски премер или ги уништи гранич-
ните белези. 

За'прекршокот од тон. а) и в) од претходниот 
став ќе се казни и правното лице со парична казна 
до 100.000 динари. 

Член 39 
Ако прекршоците од претходниот член се из-

вршени од материјална заинтересираност, сторите-
лот ќе се казни со парична казна до 100.000 дан ари, 
а правното лице. до 200.000 динари. 

Член 40 
Физичкото или правното лице кое по покана од 

надлежниот катастарски орган не ќе изврши оме-
ѓување на земјиштето во смисла на чл. 14 од оваа 
уредба и со тоа предизвика погрешно и повторно 
снимање, должно е да ги надокнади трошоците што 
станале поради тоа. 

Одлука за надокнада на штетата донесува на-
родниот одбор на околијата (градот) во управна по-
стапка. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 41 

Премерот на земјиштето што е извршен досега 
и за кој постојат податоци во катастарскиот операт 
— е задолжителен. 

Во околиите во кои досега не е извршен пре-
мер, или податоците за истиот се уништени, ќе се 
изврши премер во текот на наредните 5 години. 

До извршувањето на премерот, во околиите од 
претходниот став ќе се користи пописниот ката-
стар што е изработен врз основа на „Временото 
упатство за разграничување на катастарските оп-
штини, премерот и пописот на земјиштето во не-
премерени краишта, како и во краиштата каде што 
е уништен катастарскиот операт" на Сојузната гео-
детска управа бр. 330/52. 

Член 42 
Поделбата на катастарските општини и ката-

старските околии што постои останува во си:! а. доде-
ка не ќе се изврши ревизија на катастарското кла-
сирање на земјиштето. 

Член 43 
Со цел да се согласи катастарскиот операт што 

постои со фактичната состојба на теренот, репу-
бличките геодетски служби ќе извршат реамбула-
ција на техничката состојба и ревизија на класира-
њето на земјиштето во текот на двете наредни го-
дини. 

Член 44 
При утврдувањето на паричната вредност на 

приносот од билното производство и од сточарство-
то, како и на просечните трошоци потребни за до-
бивање на приносот, се земаат во обѕир економски-
те цепи што служеле како основ за составине на 
општествениот' план за 1952 година („Службен: лист 
Јна ФНРЈ" бр. 19/52). 

Член 45 
Катастарскиот приход се пресметува врз основа 

на одредбите од оваа уредба и упатствата бр. 258/52, 
3871/52, 4623/52, 661/63 и 2315/53 на Сојузната коми-
сија за утврдување на катастарскиот приход. 

Член 46 
Народните одбори на околиите (градовите) дол-

жни се во срок од 20 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа уредба да ја завршат постап-
ката околу утврдувањето на катастарскиот приход, 
оставањето на скалите на катастарскиот приход и 
нивно одобрување. Во истиот срок ,должни се да ги 
испратат одобрените скали на катастарскиот приход 
до извршниот совет на автономната единица, до 
републичкиот извршен совет и до Сојузниот извр-
шен совет преку комисијата за утврдување на ката-
старскиот приход. 

Извршните совети на автономните единици од-
носно републичките извршни совети должни се во 
срок од 10 дена од приемот на скалите на катастар-
скиот приход да стават евентуални притвори, а на-
родните одбори на околиите (градовите) должни се 
по овие приговори да донесат нови одлуки во срок 
од 10 дена по приемот на приговорот. 

Член 47 
Катастарската управа на народниот одбор на 

околијата (градот) должна е најдоцна за два месеци 
од конечното одобрување на скалите на катастар-
скиот приход да го пресмета катастарскиот приход 
за 1953 година за секој даночен обврзник и да му 
ги испрати на финансискиот орган на народниот 
одбор на околијата (градот) податоците од чл. 37 од 
оваа уредба. 

Член 48 
Се овластува Сојузната геодетска управа, во 

согласност сс Сојузниот извршен совет, да ти доне-
се сите потребни технички правилници за извршу-
вање на оваа уредба. 

Член 49 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 241 
26 октомври 1953 година 

Белград 

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

366. 
Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА БУЏЕТСКО - АДМИНИСТРАТИВНАТА 

ИНСПЕКЦИЈА 
I. Органи на буџетско-административната 

инспекција 
Член 1 

Кол трола на извршувањето на буџетот, пропи-
сите за материјалното поодување и прописите за 
организацијата и иселувањето на државната адми-
нистрација вршат државните секретари за работи 
на буџетот и за државна администрација (сојузни 
и републички) и органите за буџет на автономните 
единици и на народните одбори на околиите (гра-
довите) преку буџетске-администативните инспек-
ции. 

Член 2 
Буџетско-административните инспекции вршат 

контрола на: 
а) примената на прописите за присобирале и 

употреба на буџетските средства, средствата на од-
делните фондови и такси; ч 
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б) присобираното на средствата на заеми, од-
делни фондови, приходи на надлештва и установи, 
како и други буџетски приходи; 

в) употребата на средствата на буџетот и оддел-
ните фондови; 

г) законитоста и наменската употреба на буџет-
ските дотации одобрени на стопанските и опште-
ствените организации; 

д) извршувањето на претсметката на приходите 
и расходите на претсметковните установи со само-
стојно финансирање и нивните фондови; 

ѓ) примената на прописите ва материјалното 
поодување и ракување со општонародниот имот од 
страна на надлештвата и установите; 

е) примената на прописите за организацијата и 
послувањето на администрацијата на надлештвата 
и установите. -

Член 3 
Буџетско-административна инспекција вршат: 

Сојузната буџетско-административна инспекција, ре-
публичките буџетско-административни инспекции, 
буџетско-административните инспекции на автоном-
ните единици и околиските (градските) буџетско-
административни инспекции. 

И во градските општини со одделни права може 
да се формира буџетско-административна инспек-
ција. 

Член 4 
Сојузната буџетско-административна инспекција 

е орган на сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на буџетот и за државна администрација. 

Надлежните органи на народните републики и 
на автономните единици и народните одбори на око-
лиите (градовите) ќе основат со своите прописи бу-
џетско-административни инспекции. 

Надлежните републички органи односно орга-
ните на автономните единици ќе определат во кои 
градски општини со одделни права ќе се основат 
буџетско-административни инспекции. 

Член 5 
Сојузната буџетско-административна инспекција 

врши контрола над примената на сојузните прописи 
за присобирано и употреба на буџетските средства 
и средствата на одделните фондови, такси и други 
буџетски приходи. 

Сојузната буџетско-административна инспекци-
ја врши контрола над присобираното и употребата 
на буџетските средства и средствата на одделните 
фондови од страна на сојузните надлештва и уста-
нови и пресметковните установи со самостојно фи-
нансирање како и над употребата на средствата кои 
во вид на дотации од сојузниот буџет им се доде-
лени на стопанските и општествените огранизации. 

Сојузната буџетско-административна инспек-
ција има право на непосредна контрола над при-
мената на сојузните прописи за управување со 
општонародниот имот од страна на републичките и 
локалните органи и установи. 

Член 6 
Републичката буџетско-административна инспек-

ција врши контрола над примената на сојузните и 
републичките прописи за присобирано и употреба 
на буџетските средства и средствата на одделните 
фондови, такси и други буџетски приходи. 

Републичката буџетско-административна ин-
спекција врши контрола над присобирањето и упо-
требата на буџетските средства и средствата на од-
делните фондови од страна на републичките надле-
штва и установи, републичките пресметковни уста-
нови со самостојно финансирање, како и над упо-
требата на средствата кои во вид на дотации од 
републичкиот буџет им се доделени на стопанските 
И општествените организации. 

Буџетско-административната инспекција на ав-
тономната единица) ги има во однос на надлештвата, 
стопанските и општествените организации на ав-
тономната единица правата на републичката бу-
џетско-административна инспекција од претходни-
те ставови. 

Републичката буџетско-административна ин-
спекција односно буџетско"административната ин-
спекција на автономната единица има право на , 
непосредна контрола над примената на прописите , 
за управување со општонародниот имот од страна , 
на локалните органи и установи. 

- Член 7 
Околиската (градската) буџетска - администра-

тивна инспекција врши контрола над примената на 
сите прописи за присобирано и употреба на буџет-
ските средства и средствата на одделните фондови, I 
такси и други буџетски приходи, како и над при- : 
маната на прописите за управувано со општона- I 
родниот имот од страна на локалните органи П I 
установи. 

Околиската (градската) буџетско - администра- \ 
тивка инспекција врши контрола над присобира- ' 
њето на буџетските средства и 'средствата на од-
делните фондови од страна на локалните органи и; 
установи и претсметковните установи со самостојно, 
финансирање, како и над употребата на средствата 
кои во вид на дотации од буџетот на околијата 
(градот) им се доделени на стопанските и опште-
ствените организации. 

Член 8 
Работите на бу џетеко-а дминистративката икч ј 

спекција ги вршат инспектори. Ј 
Инспекторите на Сојузната буџетско-админи-4 ј 

стративна инспекција ги назначува Сојузниот из-. ј 
вршен совет, инспекторите на републичката буџета 
ско-административна инспекција ги назначува ј 
републичкиот извршен совет, инспекторите на бу- I 
џетско-административната инспекција на автоном-1 
ната единица ги назначува извршниот совет на ј 
автономната единица, а инспекторите на буџетско- ! 
административната инспекција на околијата (гра-
дот) ги назначува народниот одбор на околијата 
(градот) во согласност со републичкиот државен 
секретар за работи на буџетот и за државна адми-
нистрација односно со секретарот за работи на бу-
џетот и за државна администрација на автономната 
единица. 

Член 9 
Инспекторите на Сојузната буџетско-админи-

стративна инспекција за својата работа му одго-
вараат на сојузниот Државен секретар за работи 
на буџетот и за државна администрација, инспек-
торите на републичката буџетско-административна 
инспекција за својата работа му одговараат на ре-
публичкиот државен секретар за работи на буџе-
тот и за државна администрација, инспекторите на 
буџетско-административната инспекција на авто-
номната единица за својата работа му одговараат 
на секретарот за работи на буџетот и за државна 
администрација на автономната единица, а инспек-
торите на околиската (градската) буџетско-админи-
стративна инспекција за својата работа му одгова-
раат на органот за буџет на народниот одбор на 
околијата (градот). 

Сојузниот Државен секретар за работи на бу-
џетот и за државна администрација, републичките 
државни секретари за работи на буџетот и за др-
жавна администрација, секретарите за работи на 
буџетот и за државна администрација на автоном-
ните единици и органите за буџет на народните 
одбори на околиите (градовите) се овластени да им 
даваат на соодветните инспекции упатства и смер-
ници во поглед на вршењето на работите од нив-
ната надлежност. 

Органот за буџет на народниот одбор на око-
лијата (градот) врши непосреден надзор над рабо-
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тата на околиската (градската) буџетско-админи-
стративна инспекција и може1 да и' дава налози во 
чрска со вршењето на инспекцијата. 

Член 10 
Буџетско"административна контрола на прет-

сметката на приходите и расходите на Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана врши 
финансиската управа на Државниот секретаријат 
ѕа работи на народната одбрана, преку својата бу-
ддетско-административна инспекција. 

Поблиски прописи за работата на оваа инспек-
ција ќе донесе Државниот секретар за работи на 
народната одбрана во согласност со сојузниот Др-
жавен секретар за работи на буџетот и за државна 
администрација. 
Д. Меѓусебни односи на буџетско-административ-

ните инспекции 
Член 11 

Сојузната буџетско-административна инспекци-
ја има право: 

а) да побара од републичките буџетско-админи-
, стратиеви инспекции, буџетско-административните 
ј инспекции на автономните единици и од околиски-
. те (градските) буџетско-административни инспекции 
I да извршат определени работи од нејзината надле-
' жност и за тоа да и поднесат извештај; 

б) да бара од републичките буџетско-а.дмини-
стративни инспекции и од буџетско-административ-

1 вите инспекции на автономните единици да и' под-
, несуваат редовни извештаи за вршењето на хонтро-
! 'лата над примената на сојузните прописи и мерки; 

в) да бара од републичките буџетско-админи-
стративни инспекции, буџетско-административните 

Ј инспекции на автономните единици и од околиски-
те (градските) буџетско-административни инспекции 

, извештај за извршувањето на поодделни поважни 
задачи од нивната надлежност. 

Член 12 
Републичката буџетско - административна ин-

спекција, како и буџетско-административната ин-
спекција на автономната единица, е овластена да 
им дава на околиските (градските) буџетско-адми-
нистративни инспекции смерници и упатства за 
вршењето на работите на инспекцијата. 

Републичката буџетско - административна ин-
спекција како и буџетско-административната ин-
спекција на автономната единица има право: 

а) да побара од околиските (градските) буџет-
ско-адми,нистративни инспекции да извршат опре-
делени работи од нејзината надлежност и за тоа 
да и' поднесат извештај; 

б) да бара од околиските (градските) буџегско-
административни инспекции да и' поднесуваат из-
вештаи за извршувањето на поодделни задачи од 
нивната надлежност. 

Правото од претходниот став го има републич-
ката буџетско" а дминистративната инспекција и 
спрема буџетско-административната инспекција на 
автономната единица. 

Член 13 
Околиските (градските) буџетско - администра-

тивни инспекции должни се да испраќаат до репу-
бличката буџетско-административна инспекција од-
носно до буџетско-административната инспекција на 
автономната единица редовни извештаи за својата 
работа во сроковите што ќе ги определи таа. 

Член 14 
Инспекторите на околиската (градската) буџет-

ско-административна инспекција не можат да би-
дат определени на друга должност без претходна 
согласност од републичкиот државен секретар за 

работи на буџетот и за државна администрација 
односно од секретарот за работи на буџетот и за 
државна администрација на автономната единица^ 

Ш. Овластение и постапка на буџетско-админи-
стративната инспекција 

Член 15 
При вршењето на инспекцијата, инспекторот 

на буџетско - административната инспекција има 
право да ги прегледа книгите, пресметките, доку-
ментите, запасите на материјалите и состојбата на 
инвентарот, како и да претприема други мерки 
што овозможуваат? увид во послувавањето. 

Инспекторот на бу џетско-административната ин-
спекција може, по потреба, при вршењето на ин-
спекцијата да користи и стручњаци. 

Член 16 
Ако при прегледот на работата на државните 

надлештва се утврдат неправилности во работата 
или дека мерките наредени од надлежните држава 
ни органи не се извршени, инспекторот ќе поднесе 
за тоа извештај до државниот орган во чии рамки 
инспекцијата постои. 

Ако при прегледот на работата на пресметков-
ните установи со самостојно финансирање и на 
стопанските и општествените организации се утвр-
дат "неправилности во поглед на работите цитирани: 
во точ. д) и ѓ) на чл. 2, или дека мерките наредени 
од надлежните државни органи не се извршени, 
инспекторот ќе нареди со решение утврдените не-
правилности да се отстранат, односно наредените 
мерки да се извршат, определувајќи го срокот во 
кој мора тоа да се изврши, доколку прописите што 
постојат не определуваат да се претприемат други 
мерки. 

Член 17 
Против решението од инспекторот на околиска-

та (градската) буџетско-административна инспек-
ција донесено во прв степен, може во срок од 15 
дена по приемот на решението да се подаде жалба 
до републичкиот државен секретар за. работи на 
буџетот и за државна администрација односно до 
секретарот за работи на буџетот и за државна ад-
министрација на автономната единица, доколку со 
прописите што постојат не е определено поинаку. 

Против решението од инспекторот на буџетско-
админиетративната инспекција на автономната е-
диница донесено во прв степен може во срок од 
претходниот став да се подаде жалба до секрета-
рот за работи на буџетот и за државна адмиии-
страција на автономната единица. 

Против решението од инспекторот на репу-
бличката односно Сојузната буџетско-админиетра-
тивна инспекција донесено во прв степен може во 
срокот од првиот став да се подаде жалба до ре-
публичкиот односно до сојузниот Државен секрет 
тар за работи на буџетот и за државна админи-
страција. 

Подадената жалба не го задржува извршува-
њето на решението. 

Инспекторот што го донесол решението може 
по барање од странката да го одложи неговото из-
вршување. 

Член 18 
Ако' утврдената неправилност претставува кри^ 

лично дело, инспекторот на буџетско-администра-
тивната инспекција е должен да поднесе пријава 
до надлежниот јавен обвинител. 

Ако утврдената неправилност претставува пре-
кршок, инспекторот на буџетско-административна-
та инспекција е должен да поднесе пријава до ор-
ганот надлежен за водење на административно-ка-
знената постапка, доколку по прописите што посто-
јат не е самиот тој овластен да води администра-
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тивно-к^знена постапка и да израмнува казни за 
прекршоци. 

Член 19 
Во случај кога по прописите што важат е 

предвидена можност да се одземе предметот на 
прекршокот односно на кривичното дело, инспек-
торот на буџетско-административната инспекција 
може времено да го одземе предметот, за што е 
должен да донесе писмено решение. 

За извршеното времено одземање предметот на 
прекршокот односно на кривичното дело, инспекто-
рот на буџетско-административната инспекција е 
должен веднаш да го извести државниот орган 
цЏцфжен за водење административно-казнена по-
стапка односно кривична постапка. 

Член 20 
Органот за буџет на народниот одбор на око-

лијата (градот) должен е најмалку еднаш шест-
месечко да поднесува до својот народен одбор из -
вештај за работата на буџетско"административната 
инспекција, секретарот за работи на буџетот и за 
државна администрација на автономната единица 
т а а д извештај во истиот срок поднесува до својот 
предч^авнички орган, а републичкиот односно со-
јузниот Државен секретар за работи на буџетот 
и за државна администрација поднесува таков из-
вецгра;ј во истиот срок до републичкиот односно 
до Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
Инспекторите на бу џетско-а дминистр ативн ат а 

ЈШјспеЦдаја мораат да имаат пропишана стручна 
спрега. 

Прописи за стручната спрема на инспекторите 
донесува сојузниот Државен секретар за работи на 
буџетот и за државна администрација. 

Член 22 
Инспекторите на буџетско-административната 

инспеЈКЅрзда мораат да имаат одделна легитимација 
со кој а1 се утврдува нивното својство на инспектор. 

Легитимацијата ја издава органот во чии рам-
ки буџетско-адмииистратизната инспекција постои. 

ј IV. Казнени одредби 
Член 23 

Со п а р и р а казна до 10.000 динари ќе се казни 
За прекршок одговорниот службеник на државно 
надлештЕо, установа, стопанска и општествена ор-
ганизација или одговорен службеник што ракува 
со одделен фонд: 

а) ако не му позволи на инспекторот на буџет-
ско-а дминистративната инспекција да изврши пре-
глед на книгите, на пресметките и на документите, 
како и преглед на просториите; 

43) ако не ги отстрани утврдените неправилно-
сти и не ги изврши наредените мерки во срокот 
определен во решението на инспекторот на буџет-
ско-а дминистр ати ен а та инспекци ј а. 

За прекршоците од претходниот став ќе се 
Зџц ст.опанската и општествената организација или 
'фбндЅт со парична казна до 100.000 динари. 

V. Завршни одредби 
Член 24 

Оваа уредба влегува во сила со ,денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 242 
23 октомври 1953 година 

Белград 

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

367. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведувана на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
' ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

I. Органи на финансиската инспекција и нивниов 
делокруг 

Член 1 
Фшшнсиските инспекции вршат: 
1) контрола на примената на прописите за ф и -

нансиското нос л ување на стопанските организации; 
2) контрола на примената на прописите што 

ги регулираат финансиските обврски спрема оп-
штествената заедница на физичките и- правните 
лица, што се занимаваат со самостојна стопанска 
дејност; 

3) контрола над работата на органите на др-
жавната управа во поглед на примената на про-, 
писите за утврдување, пресметување и наплату-ч 1 

вање на приходите од стопанството и од населеа 
нието. 

Член 2 
Финансиската инспекција ја вршат: Сојузната 

фина-нсиска инспекција, републичките финансиски ! 
инспекции, финансиските инспекции на автоном- 1 

ните единици и околиските (градските) финанси-
ски инспекции. 

И во градските општини со одделни права мо-
жат да се формираат финансиски инспекции. 

Член 3 
Се оснива Сојузна финансиска инспекција како 

орган на сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на народното стопанство. 

Надлежните органи на народните републики 
и автономните единици и народните одбори на 
околиите и градовите ќе основат свои финансиски 
инспекции. 

Надлежните републички органи односно над-
лежните органи на автономните единици ќе опре-
делат во кои градски општини со одделни права 
ќе се оспорат финансиски инспекции. 

Член 4 
Сојузната финансиска инспекција на целата 

Територија на ФНРЈ непосредно го контролира из-
вршувањето на прописите и мерките од чл. 1 што 
ги донесуваат сојузните органи. 

Републичките финансиски инспекции непосред-
но го контролираат извршувањето на прописите и 
мерките од чл. 1 што ги донесуваат сојузните и 
републичките органи. 

Финансиските инспекции на автономните еди-
ници го контролираат извршувањето ца прописите 
и мерките од чл. 1 што ги донесуват сојузните и 
републичките органи и органите на автономните 
единици. 

Околиските (градските) финансиски инспекции 
го конЗтроЈшраат Свршувањето на сите прописи и 
мерки од чл. 1. 

Со прописите на државните органи со кои се 
осниваат републички финансиски инспекции, фи-
нансиски инспекции на автономните единици, од-
носно околиски (градски) финансиски инспекции 
ќе се определи поблискиот делокруг на тие ин-
спекции. 

Член 5 
Рабовите на финансиската инспекција ги вр-

шат инспектори. 
Инспекторите на Сојузната финансиска ин-

спекција ги назначува Сојузниов извршен совет, 
инспекторите на републичките финансиски инспек-
ции ги назначуваат републичките извршни совети, а 
инспекторите на финансиските инспекции на авто-
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ножните единици ги назначуваат извршните совети 
на автоно!шито единици. 

Инспекторите на околиските (градските) ф и -
нансиски инспекции ги назначува народниот одбор 
на околијата (градот) во согласност со републич-
киот државен секретар за работи на стопанството 
односно во согласност со секретарот за работи на 
стопанството на автономната единица. 

Член 6 
Инспекторите на финана лекат а инспекција аа 

својата работа му се одговорни на надлежниот 
државен секретар за работи на народното с,топан-
ство (на сојузниот односно на републичкиот), на 
секретарот за работи на стопанството на авто'ном-

. ната единица, од,носно на советот за стопанство на 
околиј ата (градот). 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство, републичките државни секре-

т а р и за работи на стопанството, секретарите за ра-
б о т и на стопанството на автономните единици и 
/советите за стопанство на народните одбори на 
^околиите (градовите) овластени се да им даваат 
(смерници: и упатства како и налози на соодветните 
I финансиски инспекции за вршењето на работите 
Год нивната надлежност. 

Началникот на секретаријатот за стопанство 
на народниот одбор на околијата (градот) врши 

I непосреден надзор над работата на околиската 
\ (градската) финансиска инспекција и може да и' 
дава налози во врска со вршењето на инспекцијата. 

Член 7 
Контролата на работата на претпријатијата 

што работат за определени потреби на Југословен^ 
( ската народна армија се врши по посебни прописи. 

П, Меѓусебни односи на финансиските инспекции 
Член 8 

Сојузната финансиска инспекција има право: 
а) да побара од републичките финансиски ин-

спекции, финансиските инспекции на автономните 
единици и од околиските (градските) финансиски 
инспекции да извршат определени работи од нејзи-
ната надлежност и за тоа да и' поднесат извештај; 

б) да бара од републичките финансиски ин-
спекции и од финансиските инспекции на автоном-
ните единици поднесување редовни извештаи за 
вршењето на контролата над примената на соју-
зните прописи и мерки ; 

в) да бара од републичките финансиски ин-
спекции, финансиските инспекции на автономните 
единици и од околиските (градските) финансиски 
даспжции извештаи за извршувањето на пооддел-
ни поважни задачи од нивната надлежност. 

Член 9 
Републичките фЈтнансиски инсп-екции и фи-

нансиските инспекции на автономните единици 
овластени се на околиските (градските) финанси-
ски инспекции дз им даваат смерници, упатства и 
налози за вршењето на работите на инспекцијата. 

Републичките финансиски инспекции односно 
финансиските инспекции на автономните единици 
имаат право: 

а) да побараат од околиските (градските) фи-
нансиски инспекции да извршат определени ра -
боти од нивната надлежност и за тоа да им под-
несат извештај; 

б) да бараат од околиските (градските) фи-
насиски инспекции да им поднесуваат извештаи 
за извршувањето на поодделни важни задачи од 
надлежноста на тие инспекции. 

Правата од претходниот став ги има републич-
ката финансиска инспекција и спрема финанси-
ската инспекција на автономната единица. 

Член 10 
Околиските (градските) финансиски инспекции 

се должни на републичката финансиска инспекција 
односно на финансиската инспекција на авгоном-

Среда, 2Ѕ о^гоуври 1953 

ната единица д^ и^ исцра^аат редовно извештаи за 
врвденЅет^о на к о ј д а ш а т а п р и к ^ н ^ Ѕ ^ е т р на 
прописите и мерките на с о ј у з и т е и републичките 
органи, органите на автономните единици и ка на-
родните одбори во сроковите што ќе ги определат 
овие инспекции. 

Член И 
Колекторите на околиската (градската) финан-

сиска инспекција не можат да бидат одредени на 
друга должност без претходна согласност ед ре-
публичкиот државен секретар за работи на сто-
панството едие око ед секретарот за работи на сто-
панството на автономната единица. 

III, Овластени ја и постапка на финансиската 
инспекција 

Член 12 
При вршењето на инспекцијата, финанс-искиот 

инспектор има право да ги Прегледа книгите, пре-
сметките и документите, да врши преглед на ра-
ботните простории со цел да се утврдат запаагте, 
како и да претприеме и други мерки што овозмо-
жуваат увид во школувањето на стопанската орга-
низација. 

Финансискиот инспектор може, по потреба, при 
вршењето на инспекцијата да користи и струч-
њаци. 

Член 13 
Ако при прегледот на работата на стопанската 

организација се утврди неправилност, и)ш дека 
мерките наредени од надлежните државни органи 
не се извршени, финансискиот инспектор ќе нареди 
со решение утврдената неправилност да се отстра-
ни односно наредените мерки да се извршат, опре-
делувајќи го срокот во кој мора да се изврши тоа, 
доколку прописите што постојат не предвидуваат 
да се претприемат други мерки. 

Ако при прегледот на работата на државните 
надлештва се утврдат неправилности и А дека 
мерките наредени од надлежните државни органи 
не се извршени, финансискиот инспектор ќе под-
несе за тоа извештај до државниот орган во чии 
рамки финансиската инспекција постои. 

Ако при погледот на работата на стопанска 
организација или државно надлештво се утврди 
дека поодделни прописи и мерки што ги донесол 
државниот орг^кс де незаконит^ финансискиот 
инспек!Тор е должен за тоа да го извести органот во 
чии рамки инспекцијата постои. 

Член 14 
Против решението на околискиот (градскиот) 

финансиски инспектор донесено во прв степен: 
може во срок од 15 дена по приемот на решението 
да се подаде жалба до републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството односно до се-
кретарот за, работи; на стопанството на автономната 
единица, доколку со одделни прописи не е опре-
делено поинаку. 

Против решението на финансискиот инспектор 
на автономната едивдца донесено во прв степен 
може во срокот од претходниот став да се подаде 
жалба од секретарот' з а работи: на стопанството на 
автономната единица. 

Против решението на републичкиот односно со-
јузниот . финансиски инспектор донесено во црв 
степен може вјо срокот од првиот ста в да се подаде 
жалба до републичкиот државен секретар за ра-
боти -на стопанството односно до сојузниот Држа-
вен секретар за работи на народното стопанство. 

Подадената жалба не го задржува извршува^ 
њето на решението. 

Инспекторот што го донесол решението може 
ро барање од странката да го одложи извршува-
ното, на хлеоцевде̂ Ше ' ^ 
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Член 15 
Ако утврдената неправилност претставува кри-

вично дело, финансискиот инспектор е должен да 
подаде пријава до надлежниот јавен обвинител, 

" Ако утврдената ^неправилност претставува пре-
кршок, финансискиот инспектор е должен да по-
даде пријава до органот надлежен за водење на 
: 1 дмисшстративно-каанената постапка, ако по по-
себни прописи не е тој сам овластен да Б О Д И едми-
нистративно-казнена постапка и да изрекнувц ка-
зни за прекршоци, 

Член 16 
Во случаи кога по прописите што важат е пред-

видена можност да се одземе предметот на прекр-
шокот односно на кривичното дело, финансискиот 
инспектор може (времено да го одземе предметот на 
прекршокот односно на кривичното дело, за што е 
д,олжен да донесе писмено решение. 

Ѕа извршеното времено одземање на предметот 
на прекршокот односно на кривичното дело финан-
сискиот. инспектор е должен веднаш да го извести 
државниот орган надлежен за водење на кривич-
ната одн.осно адшФнистрс^тизао-казнената постапка. 

Член 17 
Во случај сојузниот и републичкиот финанси-

ски инспектор односно финансискиот инспектор на, 
автономната единица да установи дека народниот 
одбор на претрпел мерки ТИТО по прописите е Д О Л -
гаец да ги превриеме, тој е овластен да бара од 
народниот одбор да ги претттриеме тие мерни. 

Ако народниот одбор по барање од финанси-
скиот инспектор од претходниот став не прегориме 
потребни мерки во определениот срок, финанси-
скиот етспектсгр е должен за тоа да го извести ре-
публичкиот д-ржавен секретар за работи на стопан-
ството односно секретарот за работи на стопан-
ството на автономната единица. 

Член 18 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околијата (градот) должен е најмалку еднаш шест-
неоечаѕо да му поднесеа на својот народен одбор 
извештај за резултатите на работата на финанси-
ската инспекција, секр-етарот за работи на стопан-
ството на автономната единица поднесува таков 
извештај до својот претставнички орган а репу-
бличкиот државен секретар за работи на стопан-
ството и сојузниот Државен секретар за работи на 
народното стопанство должни се да поднесуваат 
таков извештај во истиот срок до републичкиот 
односно до Сојузниот извршен совет. 

Член 19 
Финансиските инспектори мораат да имаат про-

пишана стручна спрема. 
Прописите за стручната спрема ги донесува со-

јузниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

Член 20 
Финансискиот инспектор мора да има одделна 

легитимација со која се утврдува неговото својство 
на финансиски инспектор. 

Легитимацијата ја издава органот во чии рам-
ки постои финансиската инспекција. 

XV. Казнени одредби 
Член 21 

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 
за прекршок стопанската организација: 

а) ако не му пооволи на финансискиот инспек-
тор да изврши преглед на работните книги и до-
кументи, како и преглед на работните простории; 

б) ако не ги отстрани утврдените неправилности 
и не ги изврши наредените мерки во срокот опре-
делен х:о решението па финансискиот инспектор. 

За прекршокот ед претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице на стопанската организација, 
односно одговорниот службеник Па државното н.?.д-
лештво со парична казна до. 10.000 дтшарл или со 
казната затвор до 30 дена, 

V. Завршни одредби 
Член 22 

Оваа уредба влегува во сила со де от оШ^ 
Вувањето во „Службениот лист на ФНЛх^, ̂  

Сојузен извршен совет 
Р. П. бр. 243 

23 октомври 1953 година 
Белград 
а Предоедател на Републиката 

Јосип Броз-Тито, с. р 

368, 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ПАЗАРШПТЕТО 

I. Органи за инспекција на пазариштето и нивниот 
делокруг 

Член 1 
Инспекцијата за пазариштето врши контрола 

над извршувањето на прописите и мерките со кои; 
се регулира пазариштето, циркулацијата на стоки-
те и вршењето на услугите, 

Член 2 
Инспекцијата на пазариш гето ја, вршат Сојузната 

инспекција за пазариштето, републичките инспек-
ции за пазариш тото, инспекциите за пазариштето 
џа автономните единици и околиските односно град-
ските инспекции за газариштето. 

И во градските општини со одделиш права можат 
да се формираат инспекции за пазариштето. 

Член 3 
Се Оснива Сојузна инспекција за пазариштето 

како орган на сојузниот Државен секретаријат за 
работи на народното стопанство. 

Надлежните органи на народните републики и 
на автономните единици и народните одбори на 
околиите (градовите) ќе основ ат свои инспекции за 
пазаршптето. 

Надлежниот орган на народната република од-, 
носно надлежниот орган на автономната единица 
ќе определат во кои градски општини со одделни 
права ќе се основот инспекции за пазариштето. 

Член 4 
Сојузната инспекција за пазариштето непо^ 

средно го контролира на целата територија на 
ФНРЈ извршувањето на прописите и мерките од 
чл. 1 што ги! донесуваат сојузните органи. 

Републичките инспекции за пазариштето не-
посредно го контролираат извршувањето на про-
писите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат соју-
зните и републичките органи, 

Инспекциите за пазариштето на автономните 
единици го контролираат извршувањето на пропи-
сите и мерките од чл. 1 што ги донесуваат соју-
зните и републичките органи и органите на авто-
номните единици. 
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Околиските (градските) инспекции за пазари-
штето го контролираат извршувањето на прописите 
и мерките од чл. 1 што ги докесуват сојузните, 
републичките и локалните органи. 

Со прописите на државните органи со кои се 
осниваат републички инспекции за пазариштето, 
инспекции за пазариштето на автономните единици 
односно околиски (градски) инспекции за пазари-
штето ќе се определи поблискиот делокруг и орга-
низацијата на тие инспекции. 

Член 5 
Работите на инспекцијата на пазариштето ги 

вршат инспектори. 
Инспекторите на Сојузната инспекција за паза-

риштето ги назначува Сојузниот извршен совет, 
Инспекторите на републичката инспекција ги на-
значува републичкиот извршен совет, а инспек- . 
торите на инспекцијата на автономнава единица ги 
назначува извршниот совет на автономната еди-

,ница, 
Инспекторите на околиските (градските) ин-

спекции за пазариштето ги назначува народниот 
одбор на околијата (градот) во согласност со репу-

I бличкиот државен секретар за работи на стотшн-
' ството одно-сно во согласност со секретарот? за ра-

бати на стопанството на автономната единица. 

Член 6 
Инспекторите за пазариштето му одговараат за 

својата работа на надлежниот државен секретар 
за работи на стопанството (на сојузниот односно 
републичкиот) на секретарот за работи на стопан-
ството на автономната единица односно на советот 
за стопанство на народниот одбор на околијата 
(градот). 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство, републичките државни секре-
тари за работи на стопанството, секретарите за ра-
боти на стопанството на автономните единици и 
советите за стопанство на народните одбори: на око-
лиите (градовите) се овластени да им даваат на 
соодветните инспекции: за пазариштето смерници и 
упатства за вршењето на работите од нивната 
надлежност. 

Началникот на секрета риј атот за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот) врши непо-
среден надзор над работата на околиската (град-
ската) инспекција за пазариштето и може да и' из-
дава налози во врска со вршењето на инспекци-
јата. 

II. Меѓусебни односи на инспекциите за 
пазариштето 

Член 7 
Сојузната инспекција за пазариштето има 

право: 
а) да побара од републичките инспекции за 

пазариштето, инспекциите за пазариштето на авто-
номните единици и од околиските (градските) ин-
спекции за пазариштето да извршат определени 
работи од нејзината надлежност и за тоа да и' 
поднесат извештај; 

б) да бара од републичките инспекции за па-
зариштето и од инспекциите за пазариштето на 
автономните единици да поднесуваат редовни из-
вештаи за вршење контрола над примената на со-
јузните прописи и мерки; 

в) да бара од републичките инспекции за паза-
риштето, од инспекциите за пазариштето на авто-
номните единици и од локалните инспекции за па-
зариштето извештаи за извршувањето на пооддел-
ни поважни задачи од надлежноста на овие ин-
спекции , 

Член 8 
Републичката инспекција за пазариштето и ин-

спекцијата за пазариштето на автономнава единица 
се овластени да им даваат на околиските (градски-
те) инспекции за пазариштего смерници, упатства 
и налози за вршењето работи,те на инспекцијата. 

Републичката инспекција. за пазармштето, од-
носно инспекцијата за пазариштето на автономната 
единица има право: 

а) да побара од околиските (градските) инспек-
ции за пазариштето да извршат определени работи 
од нејзината надлежност и за тоа да и' поднесат 
извештај; 

б) да бара од околиските (градските) инспекции 
за пазариштето да и' поднесуваат извештаи за из-
вршувањето поодделни поважни задачи од надле-
жноста на тие инспекции. 

Член 9 
Околиските (град-ските) инспекции за пазари-

штето должни се да испраќаат до републичката 
инспекција за пазариштето односно до инспекци-
јата за пазариштето на автономната единица ре-
довни извештаи за вршењето контролата над при-
мената на прописите и мерките на сојузните и ре-
публичките органи, на органите на автонозтите 
единици и народните одбори во сроковите што ќе 
ги определат овие инспекции. 

Член 10 
Инспекторите на околиската (градската) инспек-

ција за пазариштето не можат да бидат определени 
на друга должност без претходна согласност од 
републичкиот државен секретар за работи на сто-
панството односно од секретарот ! за работи на сто-
панството на автономната единица. 

Член 11 
Контролата на работата на производните прет-

пријатија што работат за определени потреби на 
ЈНА се врши по посебни прописи. 

III. Овластенава и постапка на инспекциите за 
пазариштето 

Член 12 
Инспекцијата за пазаршптето е овластена да 

врши контрола над сите стопански организации, 
без обѕир на нивната основна стопанска дејност, 
во поглед на нивното поодување во областа на 
циркулацијата на стоките и услугите. 

Член -13 
Инспекцијата за пазариштето, покрај другото, е 

овластена да врши контрола во поглед на извршу-
вањето на прописите за југословенските стандарди, 
сојузните прописи за квалитетот на производите и 
за производителните спецификации, прописите за 
производителите ознаки, производителите и тр-
говските жигови и сличните прописи со кои се 
утврдува својството на стоката и начинот на па-: 
кувањето во циркулацијата. 

Член 14 
При вршењето на инспекцијата, инспекторот 

за пазариштето има право да ги прегледа работ-
ните книги и документите, што овозможуваат увид 
во иселувањето на стопанската организација, како 
и да врши преглед на стоките и работните просто-
рии на стопанската организација. 

Инспекторот за пазариштето по потреба може 
при вршењето на инспекцијата да ги сослушува 
одговорните лица во стопанската организација и 
сведоци, како и да користи стручњаци. 

Член 15 
Ако при прегледот на работата на стопанската 

организација се утврди неправилност во нејзиното 
поодување или дека мерките наредени од надле-
жните државни органи во областа на циркулаци-
јата на стоките и вршењето на услугите не се из-
вршени, инспекторот за пазариштето ќе нареди 
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утврдената неправилност да се отстрани односно 
раредећата мерка да се изврши, определувајќи срок 
во кој мора тоа да се изврши, доколку прописите 
што по,стојат не предвидуваат претприемање на 
други мерки за истата цел. 

Член 16 
Против решението на околискиот (градскиот) 

инспектор за пазариште^ донесено во прв степен 
врз основа на чл. 15 од оваа уредба може да се 
подаде во срок од 15 дена по приемот на решени-

,ето жалба до републичкиот државен секретар за 
работи на стопанството односно до секретарот за 
работи на стопанството на автономната единица, 
доколку со посебни прописи не е определено пои-
наку. 

Против решението на инспекторот за пазари-
ш т е ^ на автономната единица донесено во прв 
степен врз основа на чл. 15, може да се подаде во 
срокот од претходниот став жалба до секретарот 
за работи на стопанството на автономната единица. 

Против решението на републичкиот односно 
сојузниот инспектор за пазариштето донесено во 
прв степен врз основа на чл. 15, може јда се подаде 
жалба во срокот од ст. 1 на овој член до репу-
бличкиот државен секретар за работи на стопан-
ството односно до сојузниот Државен секретар за 
^работи на народното стопанство. 

Подадената жалба не го задржува извршува-
њето на решението. 

Инспекторот што го донесол решението може 
ТЈО барање од странката да го одложи извршува-
њето на решението. 

Член 17 
Инспекторот за пазаришт^то е овластен да води 

административно"казнена постапка и да изрекува 
казни за оние прекршоци за кои е тоа предвидено 
со посебни прописи. 

Инспекторот за пазариштето може да изрекува 
парични казни до 500 динари по куса постапка во 
смисла на чл. 120 до Основниот закон за прекр-
шоците. 

Член 18 
Ако утврдената неправилност претставува кри-

вично дело, инспекторот за пазариштето е должен 
да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител. 

Ако утврдената неправилност претставува пре-
кршок, инспекторот за пазариштето е должен да 
поднесе пријава до органот надлежен за водење 
административно-казнена постапка, доколку по про-
писите што постојат не е самиот тој овластен да 
води административно-казнена постапка и да изре-
кува казни за прекршоци. 

Органите надлежни за водење административно-
казнена постапка должни се по еден примерок од 
решението да испратат и до инспекцијата за паза-
риштето чиј инспектор (поднесол пријава. Исто така 
јавниот обвинител до кој поднесол пријава инспек-
торот е должен да ја извести надлежната инспек-
ција за резултатот (на кривичната постапка. 

Член 19 
Во случаи кога по прописите што важат е пред-

видена можност да се одземе предметот на прекр-
шокот односно на кривичното дело, инспекторот за 
пазариштето може времено да го одземе предметот 
за што е должен да издаде потврда. 

За извршеното времено одземање на предметот 
на прекршокот односно на кривичното дело инспек-
торот за пазариштето е должен веднаш да го из-
вести државниот орган надлежен за водење кри-
вична односно административно-казнена постапка. 

Член 20 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околијата (градот) е должен најмалку еднаш шест-
месечно да поднесува до својот народен одбор изве-
штај за резултатите на работата на инспекцијата за 

пазариштето односно за пр,имена на прописите во 
областа на циркулацијата на стоките и вртењето 
на услугите. Секретарот за работи на стопанството 
на автономната единица поднесува таков извештај 
до својот претставнички орган, а републичкиот др-
жавен секретар за работи на стопанството односно 
сојузниот Државен секретар за работи на народ,ното 
стопанство е должен да поднесува таков извештај 
ВО истиот срок до републичкиот односно СОЈУЗНИОТ 
извршен совет. -

Член 21 
Ако сојузните и републичките инспектори за 

пазариште^ односно инспекторите за пазариштето 
на автономната единица утврдат дека народниот 
одбор не претприел определени мерки во областа 
на циркулацијата на стоките и вршењето на услу-
гите предвидени со правните прописи, тие се овла-
стени да бараат од народниот одбор да ги п р е в р и -
еме тие мерки. 

Ако народниот одбор по барање од инспекторот 
за пазариштето од претходниот став не претприеме 
потребни мерки во определениот срок, инспекторите 
за пазариштето се должни за тоа веднаш да го из-
вестат сојузниот односно републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството односно секретар 
рот за работи на стопанството на автономната 
единица. 

Член 22 
Инспекторите за пазариштето мораат да имаат 

пропишана стручна спрема. 
Прописи за стручната спрема донесува сојузниот 

Државен секретар за работи на народното сто-
панство. 

Член 23 
Инспекторот за пазариштето мора да има од-

делна легитимација со која се утврдува неговото 
својство на инспектор за пазариштето. 

Легитимацијата ја издава органот во чии рам-
ки постои инспекцијата за пазариштето. 

IV. Завршни одредби 
Член 24 

Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-
нува да важи Уредбата за трговската инспекција 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/52), 

Член 25 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 244 
23 октомври 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

369. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Во Уредбата за управување со здравствените 

установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/53), во 
чл. 2 се додаваат нови ставови 5, 6 и 7 кои гласат: 

„Управниот одбор на здравствената установа 
која е под надзор на државниот, секретаријат за 
внатрешни работи го сочинуваат, покрај претстав-
никот од 'Рбетниот колектив на установата, прет-
ставник вга"надлежниот секретаријат за внатрешни 
работи и претставник на републичкиот завод за 
социјално осигурување. Членовите на управниот 

одбор на ваква здравствена установа ги именува 
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надлежниот државен секретар за внатрешни 
работи. 

Управниот одбор на здравствената установа која 
е под надзор на дирекцијата на железничките прет-
пријатија го сачинуваат покрај претставникот на 
работниот колектив на установата, претставник на 
дирекцијата на железничките претпријатија, прет-
ставници на железничките извршни единици што 
се наоѓаат во седиштето на здравствената установа, 
претставник на републичкиот завод за социјално 
осигурување и претставник определен од народниот 
одбор на градот (околијата) на чие подрачје се наоѓа 

I здравствената установа. Членовите на управниот од-
1 бор на ваква здравствена установа ги именува ди-
' ректорот на дирекцијата на железничките прет-
) рријатија. 
! Просечните цени на услугите во здравствените 

установи од ст. 5 и 6, што ги плаќаат заводите за 
социјално осигурање за осигурениците не можат 
јда бидат поголеми од "просечните цени на услугите 
во соодветните здравствени установи во истото 
место". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 271 
23 октомври 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

370-
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА 

ЗА КОНТРОЛА НА ПРОМЕТОТ СО 
НЕДВИЖНОСТИ 

Член 1 
По членот 1 од Уредбата за контрола на про-

метот со недвижности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/48) се додава нов член 1а кој гласи: 

„Се забранува купување згради и градежни 
парцели од страна стопанските претпријатија, др-
жавните органи и установи," 

Член 2 
Членот 3 од уредбата се менува и гласи: 
„Народните одбори на околиите (градовите и 

градските општини) не медхат да им издадат на 
приватните лица одобрение за пренесување нед-
вижности: 

а) кога се врши пренесување на недвижноста 
за шпекулативни цели или кота со него се создава за 
прибавувачот постојана рента поголема одошто е 
потребна за живот; 

б) кога со пренесувањето на селско-стопанско 
земјиште би се создал посед поголем ед земји-
шниот максимум предвиден ' со одредбите од За-
конот за аграрната реформа и колонизација и од 
Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на 
општонародниот имот и за доделување земја на 
се л ско- стопанските организации." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 252 
23 октомври 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

371. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈОДИРАНА НА СОЛТА ЗА ПРЕХРАНА НА 

ЛУЃЕТО И ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 

Член 1 
Сета сол наменета за прехрана на луѓето те 

домашните животни што ќе се произведе во земјак 
та или внесе од странство мора да биде јодирана? 

Сојузниот Државен секретар за работи на на^ 
родното стопанство ќе го определи денот од кога. 
ќе почне да се произведува или внесува солта што 
мора да биде јодирана. 

Член 2 
Солта се јодира со 10 мг (милиграми) калиев 

јодид (КЈ) на еден килограм сол. 
Јодирањето може да се врши и со натриев 

јоди (МаЈ), со еквивалентна количина јод. 
Начинот на јодирањето на /солта ќе го пропише 

Сојузниот завод за народно здравје. 

Член 3 
Контролата на јодирањето на солта, како и 

контролата на пакувањето, сместувањето, тран± 
спортот и прометот на јодбраната сол ја врши са-
нитарната инспекција. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 250 
26 октомври 1953 година 

Белград 

Претседател на Републиката! 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

372. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон и 

чл. 12 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДРШКА НА ДЕЦАТА И НА ДРУГИ ЛИЦА 
СМЕСТЕНИ ВО СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ НА 
ПОДРАЧЈЕ НА ДРУГ НАРОДЕН ОДБОР ИЛИ НА 
ТЕРИТОРИЈА НА ДРУГА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

1) За децата и другите лица што по 1 октомври: 
1953 година се испраќаат заради сместувања во 
социјални установи на подрачје на друг народен 
одбор на околија (град) во иста народна републи-
ка, трошоците за издршката ги сноси наредниот 
одбор на околијата (градот), односно установата 
или организацијата што го испратило детето од-
носно друго лице во установа заради сместување. 

2) За децата што ќе се најдат на денот на 
објавувањето на оваа одлука во социјални уста-
нови на територија на друга народна република, 
или се времено отсутни од такви установи, чија 
издршка во смисла на Решението за финансирање 
на ученичките домови и други социјални установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/51) паѓа во це-
лост на товар на државата, трошоците за издршка 
во овие установи ги намирува од своите средства 
народната република на чија територија се наоѓа 
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установата .— до завршеше на започнатото школу-
вање односно здобивањето со квалификации за 
самостојна издршка. 

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

Р. п. бр. 256 
20 октомври 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, 
Мома Марковиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Моша Пијаде, с. р. 

373. 
Врз основа на чл. 130 тон. 5 од Законот за со-

цијалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии и чл. 11 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА 
ЧЛЕНОВИТЕ ОД БИВШИОТ ПЕНЗИОНЕН ФОНД 

НА РАЗРЕДНИТЕ ПОШТАРИ И ПОСЛУВАЧИ 
1. На членовите од бившиот Пензионен фонд 

на разредивте поштари и послувачи што ќе дока-
жат со пропиени исправи дека работата на дого-
ворен поштенски службеник на разредат државна 
пошта ја вршеле како едигао занимање со полно 
редовно работно време, пропишани во тоа време за 
регулираните поштенски службеници, ќе им се за-
смета тоа време во работен стаж и ќе им се опре-
дели, по нивно барање, правото на пензија по про-
писите за социјалното осигурување, без обѕир дали 
им е доделена или не постојана помош по Реше-
нието за исплата месечните помошта на пензионе-
рите од битниот Пензионен фонд на разред,ните 
поштари и послувачи и на провизионистите кои 
што примале од тој фонд помошта („провизии") 
- („Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/47). 

2. Пензиите определени во смисла на претход-
ната точка припаѓаат од првиот ден на наредниот 
месец по поднесувањето на барањето за пензија, 
но најрано од наредниот месец по влегувањето во 
сила на озаа одлука. 

3. На лицата на кои им е признаено правото на 
шмотц по Решението споменато во точ, 1 од оваа 
одлука, а кен ги исполнуваат условите за здобивање 
со правото на пензија по оваа одлука, ќе им се испла-
тува додека не се регулира нивното право на пен-
зија, место помош, аконтација на пензијата во из::ос 
на минималната пензија по Уредбата за определу-
вање и цреазсдење на пензиите и инвалиднините 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52). 

4. На договорните поштенски службеници што 
примаат помош по Решение го споменато во точ. 
1 од оваа одлука, а кои не ги исполнуваат условите за 
признание на празсто на пензија по п,уш леите ^а 
социјалното осигурување, извршниот одбор на за-
водот за социјално осигурување на народната репу-
блика може да им определи: минимална пензија 
во смисла на чл. 54 ст 3 од Уредбата за определу-
вање и преводење пензиите и инвалидиините. 

5. Заради определување пензии во смисла на 
том. 1 од оваа одлука, бившите разредни поштари 
и послувачи се разврстуваат во пензиски разреди 
по одредбите на чл. 10 од Уредбата за определува-
ше и преводење на пензиите и инв а лиднините. 

6. Средствата предвидени во државниот буџет 
за 1953 година за исплатување помошти по Решени-
ето споменато во точ. 1 од оваа одлука ќе се пре-
несат со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука во фондот за социјално осигурување. Овие 
средства ќе ги распореди на народните републики 
Одборот за социјална и здравствена политика на 
Сојузниот извршен совет. 

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Решението на Владата на ФНРЈ 
бр. 17.109 од 5 август 1947 година за исплата месеч-
ните помошта на пензионерите од бившиот Пензи-
онен фонд на разредите поштари и послувачи и на 
проеизионистите кои што од тој фонд примале по-
мошта („провизии"). 

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

Р. п. бр. 248 
20 октомври 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Моша Пијаде, с. р, 

374. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-ч 

мено определување делокругот на одборите и комич 
сиите на Сојузниот извршен совет и за организам 
ција на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), а во врска со чл. 6а од Уред^ 
бата за продавање станбени згради од општонародч I 
имот имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53 и 
31/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из,ч 
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИСПЛАТА НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ СО 
ПРОДАЖБАТА НА ЗГРАДИТЕ ОД ОПШТОНА-

РОДНИОТ ИМОТ НА ОТПЛАТА 

1. Паричните средства што ќе се добијат со 
продажбата на зградите од општонародниот имот 
на отплата во смисла на чл. 6а од Уредбата за 
продавања станбени згради од општонародеиот имот 
ќе им ги исплатува на народните одбори Народната 
банка на ФНРЈ во сроковите и во висината како ќе 
и' се отплатуваат кредитите што ќе им ги одобри 
таа на купувачите на тие згради. 

2. Народната банка на ФНРЈ е должна да им 
ги исплатува на народните одбори сите износи што 
ќе ги прими како отплата на кредитите споменати 
во претходната точка, освен каматите на тие кре-
дити. 

3. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
12 август 1953 година. 

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

Бр. 11305 
17 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот, 
за Одборот на стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентије Поповиќ, ,с р. 
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375. 

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-
мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53) и точ. 2 од Решението за 
повластените пред авни цени на индустриските 
производи наменети за потребите на селско-сто-
панското производство и на рибарството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/52), Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО" ЗА ПОВЛАСТЕ-
НИТЕ ПРОДАВАМ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО и НА 

РИБАРСТВОТО 

1. Во Упатството за примена на Решението за 
повластените пред авни цени на индустриските 
производи наменети за потребите на селско-сто-
панското производство и на рибарството („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 5/53 и 41/53) се вршат следни 
измени и дополненија. 

Одделот IV под 12) се менува и гласи: 
„12) Како повластена продавна цена на инду-

стриските производи од домашното производство 
наменети за потребите на селско-стопанското произ-
водство односно рибарството, се смета онаа цена што 
ќе ја постигнат продавачите при продажбата на тие 
производи на купувачите кои во смисла на ова 
упатство имаат право на купување на тие произ-
води по повластените цени. 

Како повластена ирод а ви а цека на индустри-
ските производи од увозот наменети за потребите 
на селско-стопанското производство односно ри-
барството, која ќе служи само како основ за пре-
сметува,ња попустот во смисла на одредбата од 
одделот V под 13) од ова упатство, се смета на-
бавната цека во странство франко југословенската 
граница, пресметана по званичниот курс наголе-
мена со износот на увезниот коефициент, а на-
малена со износот на определениот попуст. 

Повластената продавана цена не ги опфаќа тро-
шоците на подвозот од утоварната станица на 
продавачот до истоварната станица на купувачот. 
По исклучок, повластената продажна цена на про-
изводите од точ. 5 под I од ова упатство, како и на 
петролеј за осветление за рибарството, може да 
ги содржи и трошоците за подвозот до истоварната 
станица на купувачот." 

Во одделот V под 13) по последниот став се 
додаваат три нови ставови, кои гласат: 

„За извршените продажби на индустриските 
производи од уво-зот по повластените цени: во сми-
сла на ова упатство на увозниците односно на 
стопанските организации, ќе им се надокнади пре-
ку увозниците разликата, т. е. износот на попустот 
кој се пресметува на тој начин што повластената 
цена утврдена на начинот предвиден во одделот 
IV под 12) од ова уп,атство ќе се помножи со кое-
фициентот што е наведен за односниот производ 
во тон. 1—5 под I и точ. 6 под И од ова упатство. 

На наведениот начи,н ќе се пресметува попу-
стот за стоките увезени по заклучниците склучени 
од 15 октомври 1953 година, додека попустот за 
стоките склучени во странство до 14 октомври 1953 
година ќе се пресметува како и досега, без обѕир 
кога ќе се увезат односно продадат тибетски. 

При орањето на попустот увозникот е должен 
цџ ХЈазооДната банка на ФНРЈ со другите доку-
менти да и' поднесе и потврден примерок на уве-

зниот пресметковен лист од ној се гледа дека 
Пресметката на разликата во цената е извршена, 
како и доказ дека утврдената позитивна разлика, 
по таа пресметка е уплатена. 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 13749 
27 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

376. 

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-
ва.ње на Уставниот закон, а во вреќа со чл. 27 Од 
Законот за таксите, и точ. 3 и 6 од Одлуката за 
времено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршев совет и за организа-
ција на неговата администрација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЈТЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ТАКСИ ПРИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СЕЛСКО-
СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД НА ОПШТО-
НАРОДНИОТ ИМОТ и ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗЕМЈА' 

НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Се ослободуваат од плаќањето на такси сите 
поднесци, списи и дејствија што се поднесуваа!? 
односно претприемаат заради запишувањето пра-
вото на користење на селско-стопанските органи-
зации на доделената им земја од селско-стопанскиот 
земјишен фонд во земјишните книги. 

2. Во споровите што ќе се 3'апочнат против 
решенијата на околиските комисии за селско-сто-
панскиот земјишен фонд во смисла на чл. 26 од 
Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на 
општонародниот имот и за доделување земја на 
селско-стопанските организации — судските такси 
се плаќаат одназад, т. е. дури кога ќе биде завр-
шен сттојрот со правосилна пресуда (одлука) на 
судот. 

3. Кога против решението на околиската ко-
мисија за селско-стопанскиот земјишен фонд ќе 
подаде тужба народниот одбор на околијата (гра-
дот) и таа тужба ќе биде во целост усвоена со 
правосилна пресуда (одлука) на судот, сите судски 
такси за водење на спорот ^ќе ги плати поране-
шниот сопственик на земјата. Ако тужбата е 
усвоена само деломично, поранешниот сопственик 
ќе го плати делот на судските такси што му од-
говара на усвоениот дел на тужбеното барање. 

4. Поранешниот сопственик на земјата кој 
против решението на околиската комисија за сел-
ско-стопанскиот Земјишен фонд за откупот на зем-
јата ќе подаде тужба до надлежниот окружен суд 
заради преправање на тоа решение во смисла на 
чЛ. 26 од законот споменат во точ. 2 од ова реше-
ние, плаќа судски такси по прописите што важат 
само во случај ако со правосилна судска пресуда 
(одлука) во целост или деломично се одбива него-
вата тужба. 

Ако тужбата е деломично усвоена поранешни-
от сопственик на земјата ќе ја плати таксата само 
во оној износ, што се однесува на одбиваниот дел 
на тужбеното барање. 

5. Судовите се должни во пресудите (одлуките^ 
по тужбите од претходните точки одделно да ГФ 
определат износот на трошоците. со кои се надок-
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надува платената такса, а одделно износот на 
другите трошоци на спорот. 

Откога судската пресуда (одлука) по тужбите 
означени во претходните точки ќе стане право-
силна, судовите се должни да го повикаат пора-
нешниот сопственик на земјата доколку е тој дол-
жен да ја плати таксата, во срок од осум дена од 
денот на соопштувањето односно врачуваето на 
поканата да го плати долгуваниот износ на таксата. 

Ако поранешниот сопственик: не ја плати так-
сата во срокот означен во претходниот став, судот 
својата пресуда (одлука) со која е досудена так-
сата, ќе ја испрати до финансискиот орган на 
оној народен одбор на околијата (градот) каде што 
е настанот таксениот обврзјник, заради наплата. 
,Финансискиот орган е должен да изврши наплата 
на долгуваната тажеа по прописите за присилната 
наплата на данокот и наплатената такса да ја испра-
ти до судот што ја барал наплатата. 

6. Ако од поранешниот сопственик на земјата 
како тужител до влегувањето во сила на ова ре-
шение е наплатена такса во случајот во кој по 
одредбите на точ. 3 и 4 од ова решение не се плаќа 
такса, — наплатениот износ на таксата по негово 
писмено барање ќе му се врати. 

Ако со судска одлука е решено народниот од-
бор на околијата да му го надокнади на поране-
шниот сопственик на земјата на име на тро-
шоци на спорот и износот за платените судски 
,такси, а тој износ од одборот не е наплатен до 
влегувањето во сила на ова решение, во тој слу-
ча ј досудениот износ за плаќање такса нема да 
се наплатува ед народниот одбор на околијата, 
туку поранешниот сопственик на земјата има право 
да бара враќање на платената такса. 

7. Ако од поранешниот сопственик на земјата 
како тужител е наплатена т-акса и во оние случаи 
кога тој по од.редбите од ова решение не плаќа 
такса, — а народниот одбор на околијата (градот) 
врз сонева на правосилна судска одлука му ги 
надокнади,л трошоците и за платените такси, -
во тој случај народниот одбор на околијата (гра-
дот) има право да бара од надлежниот републички 
орган ^износот за платената такса што ја надокна-
диш тој, да му се врати: од приходите од таксите 
или од други приходи на републичкиот орган. 

8. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува ед 27 мај 1953 година. 

ЈЅр. 13714 
27 октомври 1963 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
з а Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Мнлентије Поповиќ, с, р. 

377. 
Врз осно-ва на тон. 1 од Решението за опре-

делување државните органи надлежни за пропи-
шување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/52), а во врска со точ. 6 од Одлуката за вре-
мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАВНА 
ЦЕНА НА МАЛО И ПРОДАВНАТА ЦЕНА НА 

ГОЛЕМО НА ШЕЌЕРОТ ВО КОЦКА 
1. За шеќер во коцка се намалува единстве-

ната продаваа цена на мало која со Решението за 
намалувале еда^твевргге продавани цени на мало 

на маста и шеќерот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 41/52) беше определена од 170 динари - на 160 
динари за еден килограм. 

2. Производителните и увозните претпријатија 
ќе продаваат шеќер во коцка место по 160 динари 
како беше определено со точ, 1 под г) од Реше-
нието за продавните цени на големо на маст, уљо 
за јадење и шеќер („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/52) — по цената од 150 динари за еден килограм 
франко истоварната станица на купувачот. 

3. Учеството на трговските претпријатија на 
големо и на трговските претпријатија на мало во 
разликата помеѓу цените за шеќерот во коцка 
цитирани во тон. 1 и 2 од ова решение ќе се 
утврдува со меѓусебна спогодба на овие претпри-. 
јатија. 

Ако трговските претпријатија на мало кунуч 
ваат шеќер непосредно од производителите претч 
прифатија, учеството во поделбата на оваа разлика 
го утврдуваат согласно производителните прегорив 
јулија и трговските претпријатија на мало. 

Одредбите на претходните ставови од оваа 
точка ќе се применуваат и при продажбата на 
шеќер во кристал. 

4. За запасите на шеќерот во коцка затечени 
на 1 ноември 1953 година трговските претпријатија 
имаат право на надокнада на разликата во цената 
што станала со намалувањето на цените. 

5. Поблиско упатство за пресметување надок^ 
надата од претходната точка ќе издаде сојузнион! 
Државен секретаријат за работи на народното' 
стопанство. 

6. Со влегувањето во сила на ова) решение 
престанува — во поглед на шеќерот — да в а ж и 
одредбата на точ. 5 од Решението за продавнито 
цени на големо на маст, уље за јадење и шеќеру 

7. Одредбите од ова решение ќе се примену^ 
саат од 1 ноември 1953 година. 

8. Ова решение влегува во сила со д,енот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 13746 
26 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

378, 
Врз основа на точ. 6 од Одлуката за времено 

определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузен извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТОПАТА НА АКУМУЛА^ 
ЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ ЗА ШЕКЕР АБИТЕ ШТО 

ПРОИЗВОДАТ ШЕКЕР ВО КОЦКА 
1. Просечната стопа на акумулацијата и фон-

довите предвидена со сојузниот општествен план 
х,о гранката 127 — Прехранбена ш-1дустрија — за 
шеќера-ните, се намалува за оние шеќерани што. 
производат шеќер во коцка за 5%? и тоа ако нив-
ното производство на шеќер во коцка во однос 
на нивното вкупно производство на шеќер изне-
сува 15%. 

Ако количината. на производството на шеќер 
во коцка спрема нивното вкупно производство на 
шеќер изнесува повеќе или помалу од 10%ј тогаш 
цитираното намалување на стопата на акумулаци-
јата и фондовите сразмерно се наголемува односно 
намалува. 
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2. Народните одбори на околиите (градовите) ќе 
извршат во своите општествени планови намалу-
вање на стопата на акумулацијата и фондовите 
согласно на намалувањето предвидено во претход-
ната точка. 

3. За извршеното намалување на стопата на 
акумулацијата и фондовите за поодделни. шеќе-
раии народните одбори на околиите (градовите) ќе 
ја известат филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ на своето подрачје до 31 октомври 1953 го-
дина. 

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

Бр. 13747 
26 октомври 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен: совет, 

Милентие Поповиќ, с. р. 

379. 

Врз основа па тон. 3 и 6 од Одлуката за вре-
мено определувале делокругот на^ одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и, за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), а во согласност со Одборот 
за буџет, Одборот за стопанство на Сојузниот из-

' вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ДОЗНА-
КИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО КУПУВАЊЕ ЈАГЛЕН 

1. Имателите на дознаки за повластено купу-
вање јаглен издаден?! во е ж е л а на Решението за 
пркзђто па повластен:.; купување јаглен да работ-
ниците и службениците на работа ка ј државните 
надлештва и установи („Службен лист на ФНЃЈ", 
бр. 29/53) и Решението за правото на повластено 
купување јаглен на припаднатите на Народната 
милиција (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/6-3) 
можат овие дознаки да ги користат заклучно до 
31 март 1954 година. 

2. Срокот за издавање дознаки за повластено 
купување јаглен односно за вршење ист!лата на 
паричните надокнади на лицата цитирани во тон. 
1 и 6 од Решен,ието за правото на повластено ку-
пување јаглен на работниците и службениците на 
работа ка ј државните надлетува и установи и 
тон. 1 и 5 од Решението за правото на лоз лае гено 
купување јаглен на припадниците на Народната 
милиција се продолжува заклучно до 15 ноември 
1953 година. 

3. Со ова решение се менуваат и дополнуваат 
одредбите на точ. 7 и 8 од Рен^еЈше^о за ќр^вото 
на повластено купување јаглен х1а работниците и 
службениците на работа ка ј државните кадаештва 
и установи и тот. 6 и 7 ед Решението за правото 
на повластено купување јаглен на припадниците 
на Народната миливија. 

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

Бр. 13748 
26 октомври 1953 година 

Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

380. 

Врз основа на точ. 1,ст. 2 од Одлуката за осни-
вање првостепени дисциплински садови и бмши 
дисциплински суд за службениците на сојузните 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
38/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ПРВОСТЕПЕНИ ДШЦШШШШ-

СКМ СУДОВИ НРМ ПООДДЕЛНИ СОЈУЗНИ 
УСТАНОВИ 

I — Се осниваат првостепени дисциплински су-
дови при следните сојузни установи: 

1) Управата за царини, 
2) Управата за цивилно воздухопловство, 
3) Управата за поморство и речен сообраќај, 
4) Институтот за оцеанографија и рибарство. 
II -— Управата за поморство и речен сообраќај 

може да формира првостепени дисциплински су-
дови при своите непосредни управно-извршни ор-
гани. 

Ш —- Првостепените дисциплински судови при 
државните секретаријати надлежни се и за порек-
нување дисциплински казни на службениците на 
работа во установите под еизни надвор. 

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

Бр. 13716 
27 октомври 1953 година 

Белград 

Секретар, 
на Сојузниот извршен совет 

Вељко Зековиќ, с. р. 

381. 

Брз огнева на теч. 5 од Решението за намалу-
вање, е д ххћстБ е,ма т а предачка цена на' мало1 и про-
^ср^Ѕ.тз. Ј^епа''11а/'ѓоле-ќо на шеќерот во. копка („Слу-
жбен лист ка ФНРЈ", бр. 43/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА Р^С^ЕТУВАЊЕ Н А Д О К Н А Д Е А НА РА-
ЗДЖМЃА ВОДЕНАТА НА ШЕЌЕРОТ Д.О НО ИДА 
ш т о С-ТАНАЛА ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕТО НА 

ЦЕНИТЕ 

1. - Трговските претпријатија на големо и тр-
говските претпријатија на мало (државните, задру-
жните и На општествеките организации), при кои на 
1 ноември 1б53 година ќе се затечат ѕапаси шеќер 
во ќоша, имаат право на на д окна д а (регрес) на раз-
ликава што1 станала со нац^ј.у вањето на цените ,врз 
основа на Решението за Навалување едшгсТвената 
ирод^ца цена на мало и Продажната цена наголемо 
на шеќерот во коцка. 

2. — Надокнадат^ ((регресот) цитирана во, прет-
ходната точка претставува разлика помеѓу, износот 
што се добива кога затечените залаел ќе се пресме-
таат по' порано определените единствен-и ц,ени и из-
носот што се добива кога затечените запази ќе се 
пресметаат по ценете определени со Решението за 
намалувањето единствената цена на мало и пр6дав-
ната цена на големо на шеќерот во коцка. 

Вака пресметаната развика ќе ја одобри Народ-
ната банка на ФНРЈ на текуп^гата сметка на прет-
пријатието на товар на сметката бр. 338. ,Јраз-
лика на намалувањето це,ните на шеќерот во коцка". 

3. — Во поглед на поцисот на ѕ ^ е четите за-
паси, поднесуваното на барањето за регрес и одо-
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брузањето на регресот ќе се применат одредбите 
од Упатството за пресметката, уплатата и регресот 
на разликите што станале со измената на цените на 
стоките затечени во трговската мрежа и со Проме-
ната на цените на услугите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/50 и 24/51). 

4. — Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

-Бр. 14204 
27 октомври 1953 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Брник, с. р. 

Врз основа на чл. 94 од Уставниот закон и чл. 
6 од Законот за спроведување на Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е' III Е Н И Е 
1) Чалиќ Душан, Државен секретар за работи 

на народното стопанство, се разрешува од оваа дол-
жност поради заменување на друга должност; 

2) ^а Државен секретар за работи на народното 
стопанство се назлачува Хасан Бркиќ, член на 
Извршниот совет н,а Народ-ната скупштина на НР 
Босна и Херцеговина. 

Б. бр. 342 
21 октомври 1953 година 

Белград 

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за оснивање 
Комисија за културни врски со странство, Соју-
зниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1) Чолановиќ Родољуб се разрешува од дол-

жноста Претседател на Комисијата за културни 
врски со странство; 

2) за Претседател на Комисијата за културни 
вроки со странство се назначува Ристиќ Марко, 
амбасадор на Државниот секретаријат за надворе^ 
шии работи, кој се разрешува од досегашната ДОЈМ 
жност, 

В! бр. 343 
21 октомври 1953 година 

Белград 

382. 

В,рз основа на одредбата од тар. бр. 3 делот Ш 
(В.—Добра) од Тарифата на данокот на промет кон 
Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за 
Тарифата на данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТОПИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 

МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1) На прометот на моторните возила се плаќа 
данок по следните стопи: 

Стоод 
а) на прометот на патничките автомобили 400% 
б) на прометот на други моторни возила 

(камиони, автобуси, моторцикли и сл.) 
и нивните приколици - 200% 

2. Ова решение влегува во сила ^о денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 14078 
19 октомври 1953 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Брчиќ, с. р. 

Секретар 
на Сојузниот извршен 

совет, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузниот извршев 

совет, 
Моша Пијаде, с. р. 

Секретар 
На Сојузниот извршен 

совет, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен 

совет, 
Моша Пијаде, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДПЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народно Републике Црне Горе'4 

во бројот 16 од 14 септември 1953 година објавува!: 
Одлука за свикување Народната скупштина нај 

НР Црна Гора; 
Уредба за максимумот на обработливото земји^ 

пие што им се ост-ава во сопственост на ф а м и л и ј а ^ 
ните задруги и домаќинства во краиштата каде што! 
земјиштето е во поголем дел од слаб квалитет М 
каде што обработката се врши екстензивно. 

Во бројот 17—18 од 21 септември 1953 година 
објавува: 

Одлука за прогласување на Законот за измена 
на Уставниот закон за основите на општественото: 
и политичкото устројство на НР Црна Гора .и за 
републичките органи на власта; 

Закон за измени на Уставниот закон за основ-
ните на општественото и политичкото устројство ца 
НР Црна Гора и за републичките органи на власта; 

Указ за прогласување на Законот за правата И 
должностите, избирањето и отповикот на народните 
пратеници на Народната скупштина на НР Црна 
Гора; 

Закон за правата и должностите, избирањето џ 
отповикот на народните пратеници на Народната 
скупштина на НР Црна Гора; 

Указ за прогласување на Законот за измени ц 
дополненија на Законот за народните одбори на 
околиите; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
народните одбори на околиите; 

Указ за прогласување на Законот за измени ц 
дополненија на Законот за народните одбори на 
градовите и градските општини; 

Закон за измени и дополненија на Законот 
народните одбори на градовите и градските општини; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за општините; 

Зако^ за измени и дополненија на Законот за 
општините, 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за поделба на НР Црна 
Ѓора на околии, градови и општини; 
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Закон за измени и дополненија на Законот за 
поделба на НР Црна Гора на околии, градови и 
општини; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за избирањето и отповикот 
на одборниците на народните одбори; 

Закон за избирањето и отповикот на одборни-
ците на народните одбори; 

Одлука за распуштање соборите на производи-
телите на народните одбори на територијата на НР 
Ц,рна Гора, за распишување избори за одборници 
за тие собори и за распишување избори на одбор-
ници за Околискиот собор на Народниот одбор на 
Околијата никшиќска и за Градскиот собор на На-
родниот одбор на градот Никшиќ; 

Одлука за распуштање на Народната скупшти-
на НР Црна Гора од второто свикување; 

Одлука за распишување избори за Републич-
киот собор и за Соборот на производителите на 
Народната скупштина на НР Црна Гора; 

Одлука за утврдување бројот на народните 
пратеници што за Републичкиот собор и Соборот на 
производителите на Народната скупштина на НР 
Црна Гора се избираат на изборите што ќе се одр-
жат од 22 до 28 ноември 1953 година. 

Во бројот 19 од 24 септември 1953 год,ина обја-
вува: 

Указ за прогласување на Законот за измена на 
Законот за занаетчиството; 

Закон за измена на Законот за занаетчиството; 
Одлука за поделба на околиите и градовите на 

територијата на НР Црка Гора на изборни околии за 
изборите на народните пратеници за Републичкиот 
собор на Народната скупштина на НР Црна Гора 
што ќе се одржат во недела на 22 ноември 1953 
година; 

Одлука за определување подрачјата на изборните 
околии за изборите на народните пратеници за Со-
борот на производителите на Народната скупштина 
на НР Црка Гора што ќе се одржат во времето од 
22 до 28 ноември 1953 година; 

Решение за именување Изборна комисија на 
НР Црна Гора за спроведување на избор,ите за на-
родни пратеници Народната скупштина на НР Црна 
Гора; 

Решение за именување изборна комисија на НР 
Црна Гора за спроведување на изборите за од-
борници на народните одбори на територијата на 
НР Црна Гора; 

Решение за оснивање Секција за уре,дување на 
буиците. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ " 

,,Службени лист Народне Републико Босне и 
Херцеговине" во бројот 18 од 15 септември 195? го-
дина објавува: 

Одлука за прогласување на Законот за измена 
на чл. 37 ед Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство на НР Босна 
и Херцеговина и за републичките органи на власта; 

Указ за ^прогласување на Законот за правата и 
должностите, избирањето и отповикот на народните 
пратеници; 

Одлука за прогласување на Законот за измени 
и дополненија на Законот за народните одбори на 
околиите; 

Одлука за прогласување на Законот за измени 
и дополненија на Законот за народните одбори на 
градовите и градските општини; 

Одлука за прогласување на Законот за измени 
и дополненија на Законот за народните одбори на 
општините; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за избирањето и отповикот 
на одборниците на народните одбори; 

Одлука за распишување општи избори за со-
борите на производителите на народните одбори на 
околите и градовите; 

Одлука на Народната скупштина на НР Босна 
и Херцеговина за потврда на уредбите што ги до-
несол Извршниот совет на НРБиХ во времето од 
30 јануари до 14 септември 1953 година врз основа 
на чл. 19 точ. 1 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство на НР Босна и Херцеговина 
и за републичките органи на власта; 

Одлука за распуштање на Народната скупшти-
на на НР Босна и Херцеговина. 

Во бројот 19 од 18 септември 1953 година обја-
вува: 

Одлука за распишување општи избори за на-
родни пратеници за Републичкиот собор и Соборат 
на производителите на Народната скупштина на 
НР Босна и Херцеговина; 

Одлука за определување вкупниот број на на-
родните пратеници што се избираат за Републички-
от собор и Соборот на производителите на Народ-
ната скупштина на НР Босна и Херцеговина; 

Одлука за поделба на територијата на НР Босна 
и Херцеговина на изборни околии за избирање на-
родни пратен-ици за Републичкиот собор на На-
родната скупштина на НР Босна и Херцеговина; 

Одлука за определување подрачјата на избори-
те околии за избирање народни пратеници за Со-
борот на производителите на Народната скупштина 
на НР Босна и Херцеговина; 

Решение за именување изборна комисија на 
НРБиХ за избирање народни пратеници; 

Решение за именување Републичка изборна ко-
мисија за избирање одборници; 

Решение за име,нување околиски и градски из-
борни комисии за избирање народни пратеници за 
Републичкиот собор на Народната скупштина на 
НРБиХ; 

Решение за именување околиски и градски из-
борни комисии надлежни за спроведување на из-
борите за народни пратеници за Соборот на произ-
водителите на Народнита скупштина на НРБиХ; 

Решение за именување околиски и градски из-
борни комисии за избирање одборници на народ-
ните одбори. 

Во бројот 20 од 29 септември 1953 година обја-
вува: 

Исправка на Одлуката за определување подрач-
јата на изборните околии за избирање народни пра-
теници за Соборот на производителите на Народ-
ната скупштина на НР Босна и Херцеговина. 

Во бројот 21 од 12 октомври 1953 година обја-
вува: 

Одлука за запишување на завршените ученици ̂  
на средните стручни школи на факултетите на 
Универзететот во Сараево; 

Упатство за извршување на Законот за правата 
и должностите, избирањето и отповикот на народ-
ните пратеници; 

Упатство за извршување на Законот за измени 
и дополненија на Законот за избирањето и отпови-
кот на одборниците на народните одбори; ^ ' 
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Упатство за обрасците за изборните материјали 
за спроведување Ита изборите за народни пратеници 
^а Народната скупштина на НР Босна и Херцего-
вина; 

Решение за измена на Решението за Централ-
ниот антитрахомски диспанзер во Тузла; 

Упатство за обрасците за изборните материјали 
за спроведување на изборите за одборници за со-
борите на производителите на народните одбори на 
околиите и градовите; 

Решение за определување денот на гласањето 
по изборните околии за избирање народни прате-
ници за Соборот на производите л ите на Народна-
та скупштина на НР Босна и Херцеговина; 

Решение за намалување стопите на акумулаци-
јата и фондовите во гранката 117, 124 и 127; 

Исправка на Одлуката за поделба на територи-
јата на НР Босна и Херцеговина на изборни околии 
за избирање народни пратеници за Републичкиот 
собор на Народната скупштина на НР Босна и Хер-
цеговина. 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 31 од 22 септември 1953 година 
објавува: 

Решение ?а именување Републичка изборна ко-
мисија за избор народни пратеници во Народното 
собрание на Народна Република Македонија; 

Решение за именување Републичка изборна ко-
мисија за избор на одборници; 

Решение за назначување ,околиски изборни ко-
мисии и градска изборна комисија за град Скопје 
за избор на народни пратеници на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија; 

Решение за изменување составот на околиските 
изборни комисии за Битолска, Гостиварска, Ќочан-
ска и Охридска околија; 

Моравка на Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните Јфатегаици 
на Народното со Грани е на Народна Република Ма-
кедон^ а. 

Во бројот 32 од 5 октомври 1953 година обја-
вува: 

Наредба за срокот за регистрација на занаетчи-
ските дуќани и работилници; 

Решение за определување дните во кои ќе се 
одржат изборите за одборници за соборите на про-
изводителите на народните одбори на околиите и" 
на Народниот одбор за град Скопје; 

Решевме за определување дните во кои ќе се 
одржат изборите за народни пратеници за Соборот 
на производителите на Народното собрание на На-
родна Република Македонија. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНШЕ 

„Урални лист Нар-од,не Републико Словеније" 
во бројот 32 од 22 септември 1953 година објавува: 

Одлука за определување вкупниот број на пра-
тениците што се избираат за Соборот на производи-
телите на Народната скупштина на НР Словенија 
и за определување бројот на пратениците што се 
избираат во поодделна производители група; 

Одлука за определување вкупниот број на пра-
тениците што се избираат за Републичкиот собор 
на Народната скупштина на НР Словенија и за 
определување бројот на пратениците што се изби-
раат на неодделна околија односно град; 

Одлука за поделба на територијата на НР Сло-
венија на изборн.и единици за изборите за прате-
ници за Соборот на производителите на Народната 
скупштина на НР Словенија; 

Одлука за поделба на територијата на НР Сло-
венија на изборни един,ици за изборите за прате-
ници за Републичкиот собор на Народната скуп-
штина на НР Словенија; 

Решение за именување околиски и градски из-
борни комисии за изборите за одборници на народ-
ните одбори во Б Р Словенија; 

Решение за именување околиски и градски из-
борни комисии за изборите за народни пратеници 
за Народната скупштина на НР Словенија. 

Во бројот 33 од 1 октомври 1953 година објавува: 
Одлука за прогласување на Законот за игмен! 

на Уставниот закон за основите на општественото" 
и политичкото устројство и за органите на власта 
на НР Словенија. 

Во бројот 34 од 6 октомври 1953 година објавува: 
Одлука на Народната скупштина на НР Слове-

нија за распишување општи избори за одборници 
за соборот на производителите на околиските и 
градските народни одбори на подрачјето на ИР Сло-
венија; 

Одлуѕѕа за распуштање на Народната скуп-
штина на НР Словенија; 

Уредба за одделниот местен придонес; 
Уредба за вршење на стопанските дејности што 

им се слични на занаетите; 
Решение за определување денот на изборите за 

народни пратеници за Соборот на производителите 
на Народната скупштина на НР Словенија. 

НАРОДИЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народпе новине" службени лист Народне Ре-
публико Хрватско во бројот 41 од 3 октомври 1953 
година објавуваат: 

Одлука за потврда на уредбите на Извршниов 
совет на Саборот на НР Хрватска донесени до 10 
септември 1953 година; 

Одлука за избирањето на Миљан др Адалберт 
за судија на Врховниот суд на НР Хрватска; 

Одлука за распуштање Саборот на НР Хрват-
ска избран на 5 ноември 1950 година; 

Резолуција на Саборот на НР Хрватска од 10 
септември 1953 година; 

Одлука за определување аконтации на данокот 
на доход на селско-стопанските домаќинства за пе-
.риодот октомври-декември 1953 година; 

Одлука за измена на стопите на акумулацијата 
и општествените фондови; 

Правилник за полагање на испит за квалифи-
куван и висококвалификуван работник што се 
здобива со стручна спрема на практична работа во 
претпријатие; 

Исправка на Одлуката за поделба на подрачје-
то на НР Хрватска на изборни околии; ^ 

Исправка на Одлуката за утврдување подрач-
јата на изборните околии; 

Исправ,ка на Решението за определување око-
лиски изборни комисии. 

Во бројот 45 од 8 октомври 1953 година објаву-
ваат: 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за избирањето и отповикот 
на одборниците на народните одбор,и; 
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Дополнение на Наредбата за задолжително бе-
лежење на птиците против чума; 

Исправка на Одлуката за поделба на подрачјето 
на НР Хрватска на изборни околии за изборите за 
народни пратеници за Републичкиот собор на Сабо-
рот на НР Хрватска. 

Во бројот 46 од 12 октомври 1953 година ги 
објавуваат само записниците од саборските седници. 

Во бројот 47 од 15 октомври 1953 година објаву-
ваат: 

Наредба за трајно заштитената дивина, за ди-
вината заштитена со ловостој и за незаштитената 
дивина. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИХЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 36 од 10 октомври 1953 година објавува: 

Решение за потврда на одлуките на народните 
одбори на околиите и народните одбори на градо-
вите за определување бројот на одборниците што 
се избираат за соборот на производителите на на-
родните одбори на околиите односно градовите 
и решенијата на народните одбори на околиите и 
народните одбори на градовите за распоредување 
на одборничките мандати на поодделни производи-
телни групи; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за водење работни книги на адвокатите; 

Наредба за регистрација на запрежните возила; 
Исправка на Одлуката на Извршниот совет на 

НРС за утврдување на изборните околии за изби-
рање народни пратеници за Народната скупштина 
на НР Србија. 

Во бројот 37 од 17 октомври 1953 година обја-
вува: 

Одлука за утврдување обрасците во постапката 
на изборите на народни пратеници на Народната 
скупштина на НР Србија; 

Упатство за извршување на Законот за изби-
рањето и отповикот на одборниците на народните 
одбори за изборите за одборници за соборот на 
производителите на народните одбори на околиите 
и градовите што ќе се одржат на 1 ноември 1953 
година; 

Упатство за извршување на Законот за правата 
и должностите, избирањето^! отповикот на народ-
ните пратеници на Народната скупштина на НР 
Србија за изборите што ќе се одржат во времето 
од 22 до 28 ноември 1953 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

362. Уредба за здобивање со правото на пен-
зија и инвалиднина на осигурениците 
запослени на тешки работи 521 

363. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за тарифата на данокот на 
промет 522 

364. Уредба за давање овластени ја на народ-
ните одбори на градовите, градските оп-
штини со одделни права и општините за 
проширување намената на определените 
наменски средства — т 524 

Среда, 28 октомври 1953 

Страна 
365. Уредба за катастарот на земјиштето — 525 

366. Уредба за буџетско-административната 
инспекција 528 

367. Уредба за финансиската инспекција 531 

368. Уредба за инспекцијата на пазариштето 533 

369. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за управување со здравствените 
установи 533 

370. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за контрола на прометот со недви-
жности 536 

371. Уредба за јодирање на солта за прехрана 
на луѓето и домашните животни 536 

372. Одлука за издршка на децата и на други 
лица сместени во социјални установи на 
подрачје на друг народен одбор или на 
територија на друга народна република 536 

373. Одлука за регулирања правото на пен-
зија на членовите од бившиот пензионен 
фонд на разредените поштари и послувачи 537. 

374. Одлука за начинот за исплата на народ-
ните одбори паричните средства добиени 
со продажбата на зградите од општона-
родниот имот на отплата 537 

375. Упатство за измена и дополнение на 
Упатството за примена на Решението за 
повластените продавни цени на инду-
стриските производи наменети за потре-
бите на селско-стопанското производство 
и на рибарств-ото 538 

376. Решение за ослободување од плаќање 
такси при спроведувањето на Законот на 
селско-стопанскиот земјишен фонд на 
општ-онародниот имот и за доделување 
земја на селско-стопанските организации 538 

377. Решение за намалување единствената 
продавна цена на мало и продавната 
цена на големо на шеќерот во коцка — 539 

378. Решение за намалување стопата на аку-
мулацијата и фондовите за шеќераните 
што произведат шеќер во коцка 539 

379. Решение за продолжување важењето до-
знаките за повластено купување јаглен 540 

380. Решение за оснивање првостепени дисци-
пли,нски судови при поодделни сојузни 
установи — 540 

381. Напатствие за пресметување на надокна-
дата на разликата во цената на шеќерот 
во коцка настаната поради намалува-
њето на цените 540 

382. Решение за стопите на данокот на про-
мет на моторните возила 541 

^ СЛУЖБЕН ЛИСТ ЏА ФНРЈ 
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